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 الفصل األول أسموب الشرط

 أدوات الشرط غير الجازمة

  

       تطمق تسمية أدوات الشرط غير الجازمة عمى تمك األدوات الشرطية التي ال تؤثر جزما عمى 
 . الفعل المضارع ، إال أن المعنى التعميقي موجود في ىذه األدوات 

  . 1{إذا تتمى عميو آياتنا قال أساطير األولين  }: نحو قولو تعالى 

  . 2{ولما فتحوا متاعيم وجدوا بضاعتيم ردت إلييم  }: وقولو تعالى 

  . 3{فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفمحين  }: وقولو تعالى 

 ـ : أنواعيا 

 :      تنقسم أدوات الشرط غير الجازمة إلى نوعين 

 .  ـ أدوات شرط غير امتناعية 2.  ـ أدوات شرط امتناعية 1

 ـ : أوال ـ أدوات الشرط االمتناعية وىي 

 . لو ، لوال ، لوما 

 .     المقصود من االمتناع أن الربط بين جممتي الشرط والجواب ، يكون ربطا سمبيا 

نما ألن الربط بين الشرط والجواب   فالتعميق لم يكن لتوقف وجود الجواب عمى وجود الشرط ، وا 
، وقد يكون انعدام الجواب " لو " يقوم عمى انعدام الجواب النعدام الشرط ، كما ىو الحال في 

، وذلك يعني أن االمتناع قد يكون لمجواب " لوما " ، و " لوال " لوجود الشرط كما ىو الحال في 
 " . لوما " ، و " لوال " ، وقد يكون االمتناع لمجواب دون الشرط كما في " لو " والشرط معا كما في 
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 ــ : وىذه أمثمة وشواىد مفصمة عمى ذلك 

: أي . حرف شرط غير جازم يربط بين جممتي الشرط ، والجواب ، ويفيد امتناع المتناع : لو * 
 امتناع الجواب المتناع الشرط ، وىو لمتعميق في الزمن الماضي ،

 ـــــــــــــــــــــــ

 .  يوسف 65 ــ 2.  القمم 15 ــ 1

 .  القصص 67 ــ 3

 . مطمقا ، إذا كان ماضيا متبثا ، ويتجرد منيا إذا كان منفيا " الالم " ويقترن جوابو بـ 

 . ولو بكرت في الحضور ما عاقبناك . لو درست جيدا لنجحت في االمتحان : نحو 

  . 1{لو أنزلنا ىذا القرآن عمى جبل لرأيتو خاشعا  }: ومنو قولو تعالى 

  . 2{ولو بسط اهلل الرزق لعباده لبغوا في األرض  }: وقولو تعالى 

  . 3{لو شاء ربك ألنزل مالئكة  }: وقولو تعالى 

  . 4{لو شاء اهلل ما تموتو عميكم  }: وقولو تعالى 

  . 5{ولو يؤاخذ اهلل الناس بظمميم ما ترك عمييا من دابة  }: وقولو تعالى 

  . 6{لو شاء اهلل ما أشركنا  }: وقولو تعالى 

 :      كقول الشاعر . وقد جاز اقتران جواب لو ، ولوال المنفي بالالم في الشعر 

         لوال رجاء الظالمين لما أبقت     نواىم لنا روحا وال جسدا 
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الشرطية ، ولكنيا غير جازمة ، فيمييا فعل  مضارع دال عمى " إن " الشرطية بمعنى " لو " وتأتي 
 . االستقبال 

  . 7{وليخش الذين لو تركوا من خمفيم ذرية  }: كقولو تعالى 

 . أو ماض فتصرفو إلى االستقبال 

  . 8{وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين  }: نحو قولو تعالى 

. ــ األصل في لو الشرطية أن يأتي بعدىا فعل ، غير أنو قد يمييا اسم فيكون فاعال لفعل محذوف 
 .لو محمد سيسافر ألخبرتك : نحو 

 : ومنو قول الغطمش الظبي 

        أخالي لو غير الحما أصابكم     عتبت ولكن ما عمى الدىر معتب 

 ـــــــــــــــــــ 

 .  الشورى 27 ــ 2.  الحشر 31 ــ 1

 .  يونس 16 ــ 4.  المؤمنون 24 ــ 3

 .  األنعام 148 ــ 6.  النحل 61 ــ 5

 .  يوسف 17 ــ 8.  النساء 8 ــ 7

أما إذا ولييا ضمير فيعرب توكيدا لمفاعل المستتر في الفعل المحذوف الذي يفسره ما بعده ألن 
 .ضمير المخاطب ال يجوز إظياره 

  . 1 {لو أنتم تممكون خزائن رحمة ربي  }: قولو تعالى : نحو 
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الشرطية إال فعل ظاىر " لو " وفي مجيء االسم بعد لو خالف ، ألن بعض النحويين يقول ال يمي 
 . ، ومجيء الفعل مضمرا بعدىا ضرورة شعرية كما في البيت السابق 

 . ولكننا نؤكد عمى أن انفصال الضمير عن الفعل المحذوف في اآلية السابقة يعمم ذلك 

 . ولمنحاة في إعرابيا وجوه " لو " المشبية بالفعل بعد " أن " ــ وقد تأتي 

 .في محل رفع مبتدأ حذف خبره : أعربيا سيبويو 

  .2{ولو أنيم صبروا  }: نحو قولو تعالى 

  .  3{ولو أن ما في األرض من شجرة أقالم  }: وقولو تعالى 

 : ومنو قول تميم بن أبي بن مقبل 

        ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر    تنبو الحوادث عنو وىو ممموم 

 : وأعربيا الكوفيون وكثير من النحاة في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره 

 . ثبت ، أو حصل ، أو استقر ، وىذا ىو األفصح ، واهلل أعمم 

 . حرف شرط غير جازم يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط : لوال * 

الزائدة ، ويمييا دائما اسم مرفوع يعرب  مبتدأ " ال " و " لو " امتناع لوجود ، وىي مركبة من : أي 
، وخبره محذوف وجوبا ، ويقترن جوابيا بالالم كثيرا إذا كان ماضيا مثبتا ، ويتجرد منيا إذا كان 

 . منفيا 

 . لوال والدك ما حضرت : لوال اهلل لوقع حادث أليم ، و: نحو 

  . 4{ولوال دفع اهلل الناس بعضيم ببعض لفسدت األرض  }: ومنو قولو تعالى 
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  . 5{فموال فضل اهلل عميكم ورحمتو لكنتم من الخاسرين  }: وقولو تعالى 

 ـــــــــــــــــ

 . البقرة 251 ــ 3.  الحجرات 5 ــ 2.  اإلسراء 100 ــ 1

 .  النور 21 ــ 5.  لقمان 17 ــ 4

  

  . 1{ولوال نعمة ربي لكنت من المحضرين  }: وقولو تعالى 

  . 2{ولوال فضل اهلل عميكم ورحمتو ما زكى منكم من أحد أبدا  }: وقولو تعالى 

 : كقول أبي العطاء السندي . وقد يتجرد جوابيا من الالم 

       لوال أبوك ولوال قبمو عمر    ألقت إليك معد بالمقاليد

 . لوما ـ حرف شرط غير جازم يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط * 

 . الزائدة " ما " ، و " لو " امتناع لوجود ، وىي مركبة من : أي 

 . لوما الشوق لم أكتب إليك : ونحو . لوما الكتابة لضاع معظم العموم : نحو 

 : ومنو قول الشاعر 

        لوما اإلصاخة لموشاة لكان لي     من بعد سخطك في رضاك رجاء 

  

 

 

 



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

7 

 : ثانيا ــ أدوات الشرط غير االمتناعية 

       أما النوع الثاني من أدوات الشرط غير الجازمة ، فيطمق عميو أدوات الشرط غير االمتناعية 
نما يفيد " لو " أن الشرط في ىذا المقام ال يفيد االمتناع كما ىو الحال في : ، أي  وأخواتيا ، وا 

 . مجرد التعميق ، والربط بين جممتي الشرط والجواب ، مثمو تماما مثل أدوات الشرط الجازمة 

  

 ـ: وأدوات الشرط غير الجازمة االمتناعية ىي 

ليكيا بالتفصيل . إذا ، أمَّا ، لمَّا ، كمَّما   . وا 

أداة شرط غير جازمة لما يستقبل من الزمان ، تفيد الربط بين جممة الشرط ، وجوابو ، وال : إذا * 
 . يمييا إال الفعل ظاىرا ، أو مقدرا 

 . إذا حضر الماء بطل التيمم : فمثال مجيء الفعل بعدىا ظاىرا قوليم 

  . 3{إذا ألقوا فييا سمعوا ليا شييقا وىي تفور  }: ومنو قولو تعالى 

  . 4{إذا جاءك المنافقون قالوا نشيد أنك لرسول  }: وقولو تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . البقرة 64 ــ 2.  الصافات 57 ــ 1

 . المنافقون 1 ــ 4.  الممك 7 ــ 3

  . 1 {إذا رأيتيم من مكان بعيد سمعوا ليا تغيظا وزفيرا  }: وقولو تعالى 

 : ومثال مجيئو مقدرا 

 :   قول الشاعر 



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

8 

       إذا المرء لم يرزق خالصا من األذى    فال الحمد مكسوبا وال المال باقيا 

 : ومنو قول أبي فراس الحمداني 

       إذا الميل أضواني بسطت لو يد اليوى     وأذلمت دمعا من خالئقو الكبر 

 : ومنو قول المتنبي 

ن أنت أكرمت المئيم تمردا         إذا أنت أكرمت الكريم ممكتو    وا 

 : ومنو قول بشار بن برد 

      إذا أنت لم تشرب مرارا عمى القذى    ضمئت وأي الناس تصفو مشاربو وعندما يجيء الفعل 
بعد إذا مقدرا يميا اسم ظاىر ، أو ضمير ، كما في األبيات السابقة ، وعندئذ يعرب االسم ، أو 

وقد أجاز . الضمير فاعال لفعل محذوف يفسره الفعل الظاىر ، وقد استحسن النحاة ىذا الوجو 
مبتدأ ، إذا كان الخبر فعال ، وأجاز األخفش ، " إذا " سيبويو إعراب االسم ، أو الضمير الواقع بعد 

 . وابن مالك وقوع المبتدأ بعدىا بال شرط 

  

أداة شرط غير جازمة ، تفيد تفصيل الجمل وتوكيدىا ، وتطمب جوابا لنيابتيا عن أداة : أمَّا * 
أما عميٌّ : وفعميا ، وتمزم الفاء جوابيا ، وال يمييا إال االسم سواء أكان مبتدأ ، نحو " ميما " الشرط 

 .  فمجتد ، وأما أحمُد فمؤدب 

  . 2{وأما السفينة فكانت لمساكين يعممون في البحر  }: ومنو قولو تعالى 

  . 3{أما أحدكما فيسقي ربو خمرا وأما اآلخر فيصمب  }: وقولو تعالى 

 ـــــــــــــــــــــ
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 .   الكيف 79 ــ 2.  الفرقان 12 ــ 1

 .  يوسف 41 ــ 3

  

  .1{وأما الغالم فكان أبواه مؤمنين  }: وقولو تعالى 

 . أمَّا حاضر فمحمد : ــ أو خبرا نحو 

 . أما المجتيد فيكافأ ، وأما ألميمل فيعاقب : نحو . ــ أو مفعوال بو تقدم عمى فعمو 

  . 2{فأما اليتيم فال تقير ، وأما السائل فال تنير  }: ومنو قولو تعالى 

 . أما لفعل الخير فنعم ، وأما لغيره فال أفعل : نحو . ــ أو جارا ومجرورا 

  . 3{وأما بنعمة ربك فحدث  }: ومنو قولو تعالى 

أداة شرط غير جازمة تفيد التعميق ، وتختص بالدخول عمى األفعال الماضية ، مبنية عمى : لمَّا * 
 " . حين " السكون في محل نصب عمى الظرفية الزمانية بمعنى 

 . لما حضرت والدي الوفاة أوصاني بتقوى اهلل : نحو 

  . 4{فمما جيزىم بجيازىم جعل السقاية في رحل أخيو  }: ونو قولو تعالى 

  . 5{فمما آتاىما صالحا جعال لو شركاء فيما آتاىما  }: وقولو تعالى 

  . 6{فمما أخذتيم الرجفة قال ربِّ لو شئت أىمكتيم  }: وقولو تعالى 
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المصدرية ، نائبة عن الظرف " ما " ، و " كل " أداة شرط غير جازمة ، مركبة من : كمما * 
 . الزماني في محل نصب ، تفيد التكرار ، وال يمييا إال الماضي شرطا وجوابا ، والعامل فييا جوابيا 

 . كمما سألني المعمم أجبتو عمى سؤالو : نحو 

  . 7{كمما ألقي فييا فوج سأليم خزنتيا  }: ومنو قولو تعالى 

  .8{كمما خبت زدناىم سعيرا  }: وقولو تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــ 

 . الضحى 10 ، 9 ــ 2.  الكيف 80 ــ 1

 . يوسف 70 ــ 4.    الضحى 11 ــ 3

 . األعراف 155 ــ 6.    األعراف 190 ــ 5

 . اإلسراء 97 ــ 8.  الممك 8 ــ 7

  

 1{كمما جاء أمة رسوليا كذبوه  }وقولو

 : ومنو قول المتنبي 

        كمما رحبت بنا الروض قمنا     حمب قصدنا وأنت السبيل 
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 جواز ووجوب الحذف في فعل الشرط وجوابو 

 : أوال ـ جواز حذف فعل الشرط 

 ـ :        يجوز حذف فعل الشرط في المواضع التالية 

 . النافية " ال " المدغمة بـ " إن "  ـ إذا وقع بعد 1

ال فاصمت : نحو   . قل خيرا وا 

ن ال تقل فاصمت : والتقدير   . قل خيرا وا 

 : ومنو قول الشاعر 

ال يعل مفرقك الحسام         فطمقيا فمست ليا بكفء    وا 

ن ال تطمقيا يعل : والتقدير   . إلخ ... وا 

كقولو .  ـ يجوز حذف فعل الشرط وأداتو إذا دل عميو دليل ، والدليل ىو سياق اآليات الكريمة 2
  . 2{فمم تقتموىم ولكن اهلل قتميم  }: تعالى 

يستدل بو " ولكن اهلل قتميم : " بقتميم فمم تقتموىم ، وقولو  (أو ما في معناه  )إن افتخرتم : والتقدير 
 . عمى المحذوف 

  . 3 {قل إن كنتم تحبون اهلل فاتبعوني يحببكم اهلل  }: وقولو تعالى 

. فإن تتبعوني : يحببكم اهلل ، وحذف الشرط مع األداة ، والتقدير : فالجواب في اآلية السابقة 
 .المذكورة في اآلية " فاتبعوني : " والدليل قولو 

 . النافية " ال " المتموة بـ " من "  ـ ويجوز حذف الشرط بدون األداة إذا وقع بعد 3
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 . ومن ال يكرمك فدعو : والتقدير . من أكرمك فأكرمو ومن ال فدعو : نحو 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . األنفال 17 ــ 2.  المؤمنون 44 ــ 1

 . األعراف 31 ــ 3

 . ثانيا ــ جواز حذف جواب الشرط 

 .        يجوز حذف جواب الشرط إذا وجد ما يحل محمو ويدل عميو 

 : نحو قولو تعالى 

  . 1{فإن استطعت أن تبتغي نفقا في األرض أو سمما في السماء فأتييم بآية  }

 . فابتغ ، أو افعل : والتقدير 

  . 2{كال لو تعممون عمم اليقين لترون الجحيم  }: ومنو قولو تعالى 

 . لترون الجحيم : وقد دل عميو قولو تعالى . الرتعدتم : الجواب محذوف ، والتقدير 

  . 3{أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة  }: وقولو تعالى 

ولو كنتم في  }: حذف جواب الشرط في أسموب الشرط الثاني من الجزء الثاني من اآلية وىو قولو 
 .  {بروج مشيدة 

 {أينما تكونوا يدركم الموت  }: قولو تعالى : يدركم الموت ، ودل عميو جواب الشرط في : والتقدير 
 . 

فكان حذف جواب الشرط في الجزء الثاني من اآلية لداللة جواب الشرط في الجزء األول من اآلية 
 . عميو 
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  :الثا ـ وجوب حذف جواب الشرط ث

 ـ :       يجب حذف جواب الشرط في المواضع التالية 

 .  ـ إذا كان جواب الشرط ماضيا واكتنفو ما يدل عمى الجواب المحذوف 1

 . أنت ـ إن كتبت الدرس ـ مجتيد : نحو 

 . إن كتبت الدرس فأنت مجتيد : التقدير 

عميو ، ولكونو جاء سابقا لفعل الشرط " أنت " فوجب حذف جواب الشرط لداللة الضمير المنفصل 
 . الدال عمى الزمن الماضي 

 .  ـ إذا تقدم جواب الشرط قسم دال عميو 2

 ــــــــــــــــــــــ

 .  التكاثر 6 ، 5 ــ 2.  األنعام 35 ــ 1

 .  النساء 78 ــ 3

  

 : نحو قولو تعالى 

  . 1{ولئن اتببعت أىواءىم من بعد ما جاءك من العمم إنك إذن لمن الظالمين  }

تم حذف جواب الشرط من اآلية ، ألن القسم أحق بالجواب منو ، فالقسم إذا سبق الشرط كان 
الجواب لو دون الشرط ، ألن جواب الشرط خبر يجوز فيو التصديق ، والتكذيب ، في حين جواب 

إن اتبعت أىواءىم : والتقدير . القسم ال يحتمل إال الصدق ، لذلك كان أولى من الشرط بالجواب 
 . فيكون حينئذ الجواب لمشرط . من بعد ما جاءك من العمم إنك إذن لمن الظالمين 
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والدليل عمى أن اآلية قد سبق فييا القسم الشرط ، أن الالم المتصمة بأداة الشرط الم القسم الموطئة 
 . اآلية ... واهلل لئن اتبعت : لو ، والتقدير 

 ـ يجب حذف جواب الشرط ، إذا كان فعل الشرط ماضيا ، وتقدم ما يدل عمى الجواب المحذوف 3
 . أنت تستحق الجائزة إن تفوقت : نحو . 

 . إن تفوقت فأنت تستحق الجائزة : والتقدير 

 . فحذف الجواب لوجود القرينة الدالة عميو ، والتي سبقت فعل الشرط الماضي الزمن 

... ومنو قول الرسول ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ عن أبي قتادة الحارث بن ربعي عن الرسول الكريم 
أن رجال قال يا رسول اهلل أ رأيت إن قتمت في سبيل اهلل أتكفر عني خطاياي ؟ فقال لو " الحديث 

نعم إن قتمت في سبيل اهلل وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر : الرسول ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ 
 . أكفر عنك خطاياك : والتقدير " . 

  

   ـ: جواز حذف فعل الشرط وجواب الشرط معا * 

بقاء األداة فقط إذا دل عميو دليل   . يجوز حذف فعل الشرط وجوابو معا ، وا 

ال فال : نحو   .فقد حذف فعل الشرط وجوابو . من ساعدك فساعده وا 

 ــــــــــــــــ 

 .  الرعد 37 ــ 1
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ن لم يساعدك فال تساعده : والتقدير   . وا 

 : ومنو قول الشاعر 

ن كانــــ  فقيرا معدما ، قالت  ن :       قالت بنات العم يا سممى وا   وا 

ن كان فقيرا معدما ارتضي بو : الشاىد قولو   . فانحذف الفعل والجواب معا . وا 

  

 ــ : اجتماع الشرط والقسم في جممة واحدة * 

 ـ إذا تقدم الشرط عمى القسم في جممة واحدة ، فالجواب لمشرط من باب أولى ، وىذا ىو الصحيح 1
 . إن تحضر إلينا ـ واهلل ـ نكرمك : نحو . 

 . نكرمك ، يكون لمشرط مجزوما : فالجواب 

 ـ ويكون الجواب لمشرط إذا تأخر عن القسم ، ولكن تقدم عمييا مبتدأ ، يكون الشرط والقسم خبرا 2
 . أنت واهلل إن تجتيد تتفوق : نحو . لو 

تتفوق ، جاء جوابا لمشرط رغم تقدم القسم عميو ، والدليل عمى مجيئو جوابا لمشرط جزمو : فالجواب 
عمى القسم والشرط ، " أنت " بأداة الشرط ، والعمة في مجيئو جوابا لمشرط دون القسم تقدم المبتدأ 

 . والجممة من القسم والشرط في محل رفع خبر 

 . العمم  واهلل إن أحسن استغاللو تسعد بثمرتو البشرية : ومنو 

 ـ إذا تقدم القسم عمى الشرط ولم يسبقيما مبتدأ يخبر عنو بجممتي القسم والشرط معا كان الجواب 3
 . واهلل إن تدرس لتنجحن إن شاء اهلل : نحو . لمقسم 
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لتنجحن ، جاء جوابا لمقسم دون الشرط ، والدليل اتصال الفعل بالم القسم ، وتوكيده : الجواب 
 . بالنون ، ولو كان جوابا لمشرط لكان مجزوما 

  . 1{وأقسموا باهلل جيد أيمانيم لئن أمرتيم ليخرجن  }: ومنو قولو تعالى 

 .اتصالو بالم القسم ، وتوكيده بالنون : ليخرجن ، جاء جوابا لمقسم دون الشرط ، والدليل : الجواب 

 ـــــــــــــــــ 

 .  النور 53 ــ 1

  

  . 1{قال تاهلل إن كدت َلُترِدين  }: وقولو تعالى 

ذ تأذَّن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم  }: وقولو تعالى    . 2{وا 

  . 3{قالوا لئن لم تنتو يا نوح لنكونن من المرجومين  }: وقولو تعالى 
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 قتران جواب الشرط بالفاءا

  

       ذكرنا سابقا أن الشرط ىو تعميق لفعل الشرط ، وجممة جوابو ، كما يتوقف الجواب عمى 
 . الشرط ، وأن فعل الشرط أساس في وجود الجواب 

فعل الشرط ، وجواب الشرط : لذلك ال بد أن يتوفر في الجممة الشرطية ركنين أساسين ىامين ىما 
، ولكل منيما صور قد تأتي مختمفة في الجممة الشرطية ، ولكن مع اختالف الصور ينبغي أن 

 .يكون فييا الجواب بصورة خاصة صالحا ألن يكون جوابا لمشرط 

 : وىذه الصور ىي 

 .  ـ قد يأتي فعل الشرط مضارعا ، وجوابو مضارعا 1

 . من يدرس ينجح : نحو 

  . 4{ومن يغمل يأت بما غل  }: ومنو قولو تعالى 

  . 5{إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين  }: وقولو تعالى 

  . 6{من يعمل سوءا يجز بو  }: وقولو تعالى 

 .  ـ وقد يأتي فعل الشرط مضارعا وفعمو ماضيا 2

  .  7{لو نشأ لجعمناه حطاما  }: نحو قولو تعالى 

 ــــــــــــــــــــــــ 

 .  إبراىيم 7 ــ 2.  الصافات 56 ــ 1

 .  آل عمران 161 ــ 4.  الشعراء 116 ــ 3
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 .  النساء 123 ــ 6.  آل عمران 100 ــ 5

 .  الواقعة 65 ــ 7

  

  . 1{فأينما تولوا فثم وجو اهلل  }: وقولو تعالى 

 .  ـ قد يأتي فعل الشرط ماضيا وجوابو ماضيا 3

 . إن ادخرتم ادخرتم لمستقبمكم : نحو 

  . 2{إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم  }: ومنو قولو تعالى 

  . 3{إن شاء جعل لكم خيرا  }: وقولو تعالى 

 .  ـ وقد يأتي فعل الشرط ماضيا وجوابو مضارعا 4

 . حيثما أقمت تجد أصدقاء : نحو 

  . 4{من كان يريد حرث اآلخرة نزد لو في حرثو  }: ومنو قولو تعالى 

  . 5{من كان يريد الحياة الدنيا وزينتيا نوف إلييم  }: وقولو تعالى 

يتضح من ىذا العرض السريع لصور فعل الشرط وجوابو ، أن جواب الشرط ـ وىو موضع حديثنا ـ 
ما ماضية ، وأن ىذه األفعال تصمح دائما أن تكون جوابا لمشرط ،  قد جاء أفعاال ، إما مضارعة ، وا 

 ـ : لألسباب اآلتية 

 .  ـ إنيا أفعال مشتقة غير جامدة 1

 .  ـ لم تكن أفعاال طمبية ، أمرا ، أو نييا ، أو استفياما 2

 .  ـ لم تكن أفعاال منفية بما ، أو لن 3
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 ـ لم تكن أفعاال مسبوقة ببعض الحروف التي تخرجيا عن مجال عمميا الصحيح ، كالسين ، 4
 . وسوف ، ولن 

 .  ــ لم تكن جمال اسمية 5

وبعد ىذه التوطئة الضرورية نعود إلى موضوعنا األساس ، وىو اقتران جواب الشرط بالفاء ، بعد 
وعندما ال يكون . أن عرفنا متي يكون جواب الشرط صالحا لمشرط ، ومتى ال يكون  صالحا لو 

 جواب الشرط صالحا ألن يكون 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .  اإلسراء 7 ــ 2.  البقرة 115 ــ 1

 .  الشورى 20 ــ 4.  الفرقان 10 ــ 3

 .  ىود 15 ــ 5

  

جوابا لمشرط ، وتدخل عميو األداة وتجزمو يجب اقترانو بالفاء ما عدا األفعال الماضية التي لم يرد 
ذكرىا في لقائمة السابقة ، وحينئذ تكون جممة جواب الشرط بما فييا الفاء في محل جزم بأداة الشرط 

 . الجازمة ، والفاء  حرف يدل عمى السببية ، ووظيفتيا الربط بين الشرط وجوابو 

ليك أخي الدارس بعض األمثمة والشواىد عمى اقتران جواب الشرط بالفاء   ـ : وا 

 .  ـ يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جواب الشرط جممة اسمية 1

 . إن تدرس فالنجاح حميفك : نحو 

  . 1{من ييد اهلل فيو الميتدي  }: ومنو قولو تعالى 

  . 2{من جاء بالحسنة فمو خير منيا  }: وقولو تعالى 
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  . 3{وما أتيتم من زكاة تريدون وجو اهلل فأولئك ىم المضعفون  }: وقولو تعالى 

  . 4{إن تحرص عمى ىداىم فإن اهلل ال ييدي من يضل  }: وقولو تعالى 

  . 5{من يضمل اهلل فال ىادي لو  }: وقولو تعالى 

 : ومنو قول الشاعر 

       إن كان عادكُم عيد فربَّ فتى     بالشوق قد عاده من ذكركم حزن 

 . فربَّ ، وقد دخمت الفاء عمييا باعتبارىا حرف شبيو بالزائد ال يدخل إال عمى األسماء : الشاىد 

 ـ إذا كان الجواب جممة فعمية فعميا جامد ، والفعل الجامد ىو ما كان دائما عمى صورة الماضي 2
إن تحضر فنعم : نحو . نعم ، وبئس ، وعسى ، وليس : ، فال يؤخذ منو مضارع ، وال أمر ، ومنو 

 . بحضورك 

  . 6{إن تبدوا الصدقات فنعما ىي  }: ومنو قولو تعالى 

  .  7{فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفمحين  }: وقولو تعالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  النمل 89 ــ 2.  األعراف 178 ــ 1

 .  النحل 37 ــ 4.  الروم 39 ــ 3

 . القصص 67 ــ 7.  البقرة 271 ــ 6.  األعراف 186 ــ 5

  

  . 1{فإن أكرىتموىن فعسى أن تكرىوا شيئا  }: وقولو تعالى 

  . 2{ومن يفعل ذلك فميس من اهلل في شيء  }: وقولو تعالى 
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 .  ـ إذا كان الجواب جممة فعمية طمبية ، أمرا ، أو نييا ، أو استفياما 3

 . متى تقرأ القرآن فاقرأه بتدبر : نحو 

 . إن ترد األجر فال تيمل العمل : ونحو 

 أيان نزرك فيل تكن موجودا ؟ : ونحو 

 3{من كان يظن أن لن ينصره اهلل في الدنيا واآلخرة فميمدد بسبب إلى السماء  }: ومنو قولو تعالى 
 . 

  . 4{يقولون إن أوتيتم ىذا فخذوه  }: وقولو تعالى 

  . 5{قل إن كنتم تحبون اهلل فاتبعوني  }: وقولو تعالى 

  . 6{قل من كان في الضاللة فميمدد لو الرحمن مدا  }: وقولو تعالى 

  . 7{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهلل والرسول  }: وقولو تعالى 

 . من يتوانى عن فعل الخير فال تنتظر لو نجاحا : ومثال النيي 

  . 8{قال إن سألتك عن شيء بعدىا فال تصاحبني  }: ومنو قولو تعالى 

 . متى تسافر فيل تأخذ معك متاعا : ومثال االستفيام 

ن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده  }: ومنو قولو تعالى    . 9{وا 

 " . ما ، أو لن ، أو ال "  ـ إذا كان جواب الشرط جممة فعمية فعميا منفي بـ 4

 . من يرد أن يتعرف عمى الدين فما يعوزه الدليل : نحو 
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 ــــــــــــــــــــــ

 .  آل عمران 28 ــ 2.  النساء 19 ــ 1

 .  المائدة 41 ــ 4.  األعراف 178 ــ 3

 .  مريم 75 ــ 6.  آل عمران 31 ــ 5

 .  الكيف 76 ــ 8.  النساء 59 ــ 7

 . آل عمران 160 ــ 9

  

  . 1{إن توليتم فما سألتكم من أجر  }: ومنو قولو تعالى 

  . 2{ومن تولى فما أرسمناك عمييم حفيظا  }: وقولو تعالى 

  . 3{إن عصيتو فما تزيدونني غير تخسير  }: وقولو تعالى 

 .من يعتذر فمن نقبل عذره : ونحو 

  . 4{ومن يضمل فمن تجد لو أولياء من دونو  }: ومنو قولو تعالى 

  . 5{ومن ينقمب عمى عقبيو فمن يضر اهلل شيئا  }: وقولو تعالى 

  . 6{ومن يضمل فمن يجد لو وليا مرشدا  }: وقولو تعالى 

  . 7{إن تستغفر ليم سبعين مرة فمن يغفر اهلل ليم  }: وقولو تعالى 

 . من يقصر فال يمومنَّ إال نفسو : ونحو 

  . 8{من يؤمن بربو فال يخاف بخسا وال رىقا  }: ومنو قولو تعالى 
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  . 9{فإن طمقيا فال تحل لو من بعد حتى تنكح زوجا غيره  }: وقولو تعالى 

  . 10{فمن اتبع ىداي فال يضل وال يشقى  }: وقولو تعالى 

  . 11{ومن كفر فال يحزنك كفره  }: وقولو تعالى 

  . 12{فما كان لشركائيم فال يصل إلى اهلل  }: وقولو تعالى 

 " . قد ، أو السين ، أو سوف "  ـ إذا كان الجواب جممة فعمية مسبوقة بـ 5

 . من يتفوق فقد يفوز بالجائزة : نحو 

  . 13{ومن يشرك باهلل فقد افترى إثما عظيما  }: ومنو قولو تعالى 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 . النساء 80 ــ 2.  يونس 72 ــ 1

 . اإلسراء 97 ــ 4.  ىود 63 ــ 3

 . الكيف 17 ــ 6.  آل عمران 144 ــ 5

 . الجن 13 ــ 8.  التوبة 80 ــ 7

 . طو 123 ــ 10. البقرة 230 ــ 9

 . األنفال 136 ــ 12.  لقمان 23 ــ 11

 . النساء 48 ــ 13

  

  . 1{إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح  }: وقولو تعالى 

  . 2{إن تتوبا إلى اهلل فقد صغت قموبكما  }: وقولو تعالى 
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  . 3{من يطع الرسول فقد أطاع اهلل  }: وقولو تعالى 

 . من يفعل الخير فسيجده عن اهلل : ومثال السين 

  . 4{ومن أوفى بما عاىد عميو اهلل فسيؤتيو أجرا عظيما  }: ومنو قولو تعالى 

  . 5{فأما الذين آمنوا باهلل واعتصموا فسيدخميم في رحمة من  }: وقولو تعالى 

 . متى تفز فسوف تنال جائزة : ومثال سوف 

ن خفتم عميو فسوف يغنيكم اهلل من فضمو  }: ومنو قولو تعالى    . 6{وا 

  . 7{ومن يفعل ذلك عدوانا وظمما فسوف نصميو نارا  }: وقولو تعالى 

  .  8{فإن استقر مكانو فسوف تراني  }: وقولو تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 . التحريم 4 ــ 2.  األنفال 19 ــ 1

 . الفتح 10 ــ 4.  النساء 80 ــ 3

 . التوبة 28 ــ 6.  النساء 175 ــ 5

 .  األعراف 143 ــ 8.  النساء 30 ــ 7
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 ـ : فوائد وتنبييات 

 .  ـ يجب أن تكون جممة فعل الشرط جممة فعمية ، وال يصح أن تكون غير ذلك 1

 . أين تقْم ... ، متى تسافْر ... ، ما تعمْل ... ، إن تدرْس ... من يفعْل : نحو 

أما جممة جواب الشرط فالصحيح أن تكون فعمية ، ولكنيا قد تأتي جممة اسمية ، وعندئذ ال تصمح 
أن تكون جوابا لمشرط واقعا عمييا عمل األداة ، بل تكون الجممة والفاء المقترنة بيا في محل جزم 

 . جواب الشرط ، وذلك كما مر معنا في مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء 

 ـ إذا جاء فعل الشرط ، أو جوابو ماضيا فإن عمل أداة الشرط ال يقع عميو مباشرة كما ىو الحال 2
تكون جممة جواب : أي . في جواب الشرط الجممة االسمية ، ولكن عمل األداة فيو يكون تقديريا 

 . الشرط في محل جزم 

 ـ إذا جاء بعد جواب الشرط المجزوم فعل مضارع مقرون بالفاء ، أو مسبوق بالواو ، جاز فيو 3
" الجزم عطفا عمى الجواب ، وجاز فيو الرفع عمى االستئناف ، كما جاز فيو النصب عمى إضمار 

 . المصدرية الناصبة " أْن 

 . إن تدرس جيدا تنجح في االمتحان فيفرح بك والداك : نحو 

 . األوجو الثالثة التي ذكرنا سابقا " فيفرح " فيجوز في  

 : ومنو قولو تعالى 

ن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بو اهلل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء  }   . 1{وا 

 . متى تحضر نكرمك وتقم عندنا يوما أو بعض يوم : ومثال العطف بالواو 
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: نحو . ويقال ىذا في الفعل المضارع المتوسط بين الشرط وجوابو ، واتصمت بو الفاء ، أو الواو 
 . من يجتيد فيسر بو والداه ينجح 

 . من يجتيد ويسر بو والداه ينجح : أو 

 الجزم عطفا عمى فعل الشرط ، أو النصب بأن المصدرية" فيسر " فيجوز في الفعل 

 ـــــــــــــــ 

 .  البقرة 284 ــ 1

  

 .المضمرة وجوبا بعد فاء السببية ، أو الرفع عمى االستئناف 

السببية في الربط بين جممتي فعل الشرط وجوابو ، " فاء " الفجائية محل " إذا "  ـ يجوز أن تحل 4
 ـ : وال يتأتى ذلك إال بالشروط اآلتية 

 . أ ـ أن يكون جواب الشرط جممة اسمية 

 . المشبية بالفعل " أنَّ " ب ـ أال تكون الجممة االسمية منفية ، أو مؤكدة بـ 

  . 1{فمما نجاىم إذا ىم يبغون  }: الفجائية محل الفاء قولو تعالى " إذا " ومثال حمول 

ن تصبيم سيئة بما قدمت أيدييم إذا ىم يقنطون  }: ومنو قولو تعالى    . 2{وا 

  . 3{فإذا أصاب بو من يشاء من عباده إذا ىم يستبشرون  }: وقولو تعالى 

فجواب الشرط في الشواىد السابقة عبارة عن جممة اسمية غير منفية ، ولم تسبقيا أنَّ المشبية 
 " . الفاء " الفجائية محل " إذا " بالفعل لذلك جاز أن تحل 
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أما .  ـ تعرب جممة جواب الشرط الواقعة بعد أدوات الشرط الظرفية ، في محل جر مضاف إليو 5
جممة جواب الشرط فال محل ليا من اإلعراب ، إال إذا اتصمت بالفاء فتعرب في محل جزم بأداة 

 . الشرط 

 ـ إذا جاء فعمي شرط متواليين بأداتييما ، وبدون عاطف لمثاني عمى األول ، فإن جواب الشرط 6
 . لألداة األولى 

  . 4(إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهلل يريد أن يغويكم ىو ربكم  ): كقولو تعالى 

 . بال نسبة : ومنو قول الشاعر 

        إن تستغيثوا بنا ، إن ُتذعروا تجدوا     منا معاقل عزٍّ زانيا كرم 

أن تستغيثوا ، ألنو صاحب الصدارة في الكالم ، : ، وىو جواب لمشرط األول " تجدوا " فالجواب 
إمَّا جاء بو الشاعر لمتوكيد ، أو ليبين : وىو أولى بالجواب من الشرط الثاني ، وألن الشرط الثاني 

 . سبب االستغاثة وىو الذعر 

كون القول " الفاء " ، أو بـ " أو " ، أو بـ " الواو " أما إذا كان التوالي بين فعمى الشرط بحرف 
 : كالتالي 

 ــــــــــــــــــــــ 

 .  الروم 36 ــ 2.  يونس 23 ــ 1

 .  ىود 34 ـ 4.     الروم 48 ــ 3

، " الواو " أ ـ إذا عطف فعل شرط بأداتو عمى فعل شرط آخر بأداتو ، وكان حرف العطف ىو 
 . يكون الجواب لمفعمين معا ، ألن الواو تفيد الجمع 

 . من يستيقظ مبكرا ومن يؤد واجبو بنشاط يفز باألجر : نحو 
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 . ، الجواب ألحدىما ، ألن أو تفيد التخيير " أو " ب ـ إذا كان العطف بينيما بـ 

 . إن تشترك في إعداد الصحيفة ، أو إن تتفوق في االمتحان تنل جائزة : نحو 

 . تنل جائزة ، يكون ألي الفعمين شئت : فالجواب 

ذا كان التوالي عطفا بحرف  يكون جواب الشرط لمفعل الثاني ، ألن الفاء تفيد مع " الفاء " ج ـ وا 
 .العطف الترتيب 

 . متى تبذل جيدك ، فإن تجتيد تنجح في االمتحان : نحو 

 . تنجح ، يكون جوابا لفعل الشرط الثاني ، ألن الفاء تفيد الترتيب : فالجواب 

الزائدة كما " ما " أداة شرط جازمة بشرط اقترانيا بـ " كيف "  ـ لقد ذكر كثير من النحاة أن 7
أوضحنا سابقا ، وقد ذكرىا البعض بأنيا شرطية غير جازمة ، ويأتي الفعل بعدىا مرفوعا شرطا 

ما " سواء اتصل بيا " كيف " وجوابا إذا كان مضارعا ، ولكن أكثر كتب النحو القديمة لم تذكر أن 
 . أم لم تتصل أنيا من أدوات الشرط مطمقا جازمة ، أو غير جازمة " 

 : ونذكر عمى سبيل المثال بعضا من أقوال النحاة 

نما اكتفى بالتعميق عمييا بقولو  : "         لم يذكرىا ابن الحاجب ضمن أدوات الشرط ، وا 
( 1)" والكوفيون يجيزون جزم الشرط والجواب بكيف وكيفما قياسا ، وال يجيزه البصريون إال شذوذا 

 . 

. يجازي بيا معنى ال عمال ، ويجب أن يكون فعمييا متفّقي المفظ والمعنى : " ويقول سيبويو وكثير 
 . كيف تصنع أصنع : نحو 

 . باتفاق . وال يجوز كيف تجمس أذىب 

 ــــــــــ 
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  . 117 ، ص 2 ــ الكافية البن الحاجب ج1

  

ىي : كيف تصنع أصنع ـ بجزم الفعمين ـ فقال : سألت الخميل عن قولو : ويستطرد سيبويو فيقول 
كيف تكون : مستكرىة وليست من حروف الجزاء ، مخرجيا مخرج المجازاة  يعني في نحو  قوليم 

 ( . 1)" أكون ألن فييا معنى العموم الذي يعتبر في كممات الشرط 

 ( . 2)وفي شرح المفصل لم يذكرىا ابن يعش في باب أدوات الشرط 

 ( . 4)، وال في شذور الذىب  (3)ولم يذكرىا ابن ىشام في قطر الندى 

  ( . 8 ، 7 ، 6 ، 5)كما لم يذكرىا شراح األلفية عمى كثرتيم انظر 

 ( . 9)ولم يذكرىا أيضا ابن معط في ألفيتو 

 ( . 10)ولم يذكرىا الخميل بن أحمد في مفصمو ضمن الجوازم 

" كيف " الزائدة يمكن التفريق بينيا وبين " ما " إذا اتصل بيا " كيف " إن : ونقول وباهلل التوفيق 
االستفيامية الحالية ، وحينئذ تؤدي عمل أدوات الشرط من تعميق الجواب عمى الشرط ، سواء أكانت 

 .  عاممة الجزم في الفعل المضارع ، أم لم تعمل ألفادتيا معنى العموم والمجازاة ، واهلل أعمم 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .  تحيق وشرح عبد السالم هارون 1983 الطبعة الثالثة 60 ص 3 ـ انظر الكتاب لسيبويه ج1

  . 453 ص2وانظر همع الهوامع  للسيوطي ج

  . 40 ، ص 7 ــ شرح المفصل لبن يعش ج2

  . 85 ــ قطر الندى البن ىشام ص 3

  . 334 ــ شذور الذىب البن ىشام ص 4

  . 583 ، ص 3 ــ شرح االشموني ج5
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  . 693 ــ شرح ابن الناظم ص 6

  . 365 ، ص 2 ــ شرح ابن عقيل ج7

  . 189 ، ص 3 ــ أوضح المسالك عمى شرح األلفية ج8

  . 319 ص 1 ـ انظر ألفية ابن معط ج 9

  .252 ـ انظر المفصل لمخميل بن أحمد الفراىيدي ص 10

  

 نماذج من اإلعراب

  

 . القمم 15 (إذا تتمى عميو آياتنا قال أساطير األولين  ): قال تعالى 

ظرف لمزمن المستقبل مبين عمى السكون في محل نصب متعمق بجوابو متضمن معنى الشرط : إذا 
 .فعل ماض مبني لممجيول : تتمى . 

 .جار ومجرور متعمقان بتتمى : عميو 

نائب فاعل وآيات مضاف والضمير المتصل في محل جر باإلضافة وجممة تتمى في محل : آياتنا 
 .جر بإضافة الظرف إلييا 

فعل ماض مبني عمى الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو والجممة ال محل ليا من : قال 
 .اإلعراب جواب شرط غير جازم 

أساطير خبر لمبتدأ مضمر والتقدير ىي أساطير ، وأساطير مضاف واألولين : أساطير األولين 
 .مضاف إليو مجرور بالياء 
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 . يوسف 65 {ولما فتحوا متاعيم وجدوا بضاعتيم ردت إلييم  }: قال تعالى 

الواو حرف عطف ولما حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط غير جازمة مبنية عمى : ولما فتحوا 
 . السكون في محل نصب 

مفعول بو ومضاف إليو ، وجممة فتحوا في محل جر بإضافة لما : متاعيم . فعل وفاعل : فتحوا 
مفعول بو ومضاف إليو ، وجممة وجدوا ال محل ليا من : بضاعتيم . فعل وفاعل : وجدوا . إلييا 

 .اإلعراب جواب شرط غير جازم 

 .فعل ماض مبني لممجيول ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىي : ردت 

 . جار ومجرور متعمق بردت وجممة ردت إلييم في محل نصب مفعول بو ثان لوجدوا : إلييم 

 .وجممة لما وما بعدىا عطف عمى ما قبميا 

  

 . القصص 67 {فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفمحين  }: قال تعالى 

 .الفاء حرف استئناف ، أما حرف شرط وتفصيل غير جازم : فأما 

 .اسم موصول في محل رفع مبتدأ : من 

فعل ماض مبني عمى الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو وجممة تاب ال محل ليا : تاب 
 .من اإلعراب صمة الموصول 

الواو حرف عطف وآمن فعل ماض والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو والجممة عطف : وآمن 
 .عمى تاب 

الواو حرف عطف وعمل فعل ماض مبني عمى الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره : وعمل 
 .ىو 
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عمل : مفعول بو أو نائب عن المفعول المطمق مبين لصفتو منصوب بالفتحة والتقدير : صالحًا 
 .عمال صالحا 

الفاء رابطة لجواب الشرط ، وعسى فعل ماض جامد من أفعال الرجاء تعمل عمل كان ، : فعسى 
 .واسميا ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو 

أن حرف مصدري ونصب ، ويكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن ، وعالمة نصبو : أن يكون 
 .الفتحة ، واسمو ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو 

 .جار ومجرور متعمقان بمحذوف في محل نصب خبر ليكون : من المفمحين 

 .وجممة أن يكون في محل نصب خبر عسى 

وجممة عسى في محل رفع خبر اسم الموصول ، وىي في نفس الوقت ال محل ليا من اإلعراب 
 . جواب شرط غير جازم 

وجممة أما وما بعدىا ال محل ليا من اإلعراب مستأنفة مسوقة لبيان حال المؤمنين بعد بيان حال 
 .الكافرين 

  

 . الحشر 21 {لو أنزلنا ىذا القرآن عمى جبل لرأيتو خاشعًا  }: قال تعالى 

 .حرف شرط غير جازم مبني عمى السكون ال محل لو من اإلعراب : لو 

 .اسم إشارة في محل نصب مفعول بو : ىذا . فعل وفاعل : أنزلنا 

 .جار ومجرور متعمقان بأنزلنا : عمى جبل . بدل منصوب بالفتحة : القرآن 

 .الالم رابطة لجواب لو ، ورأيتو فعل وفاعل ومفعول بو : لرأيتو 

 .مفعول بو ثان إذا اعتبرنا رأى قمبية ، وحال إذا اعتبرناىا بصرية : خاشعًا 

 .وجممة لو أنزلنا ال محل ليا من اإلعراب كالم مستأنف مسوق لمتشبيو 
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 : قال الشاعر 

 (سيعرب الحقا  )   لوال رجاء الظالمين لما أبقت          نداىم لنا روحًا وال جسدا 

 

 . النساء 9 {وليخش الذين لو تركوا من خمفيم ذرية  }: قال تعالى 

الواو حرف عطف ، والالم الم األمر حرف مبني عمى الفتح ال محل لو من اإلعراب ، : وليخش 
 .ويخش فعل مضارع مجزوم بالم األمر ، وعالمة جزمو حذف حرف  العمة 

 . اسم موصول في محل رفع فاعل : الذين 

 .لو حرف شرط غير جازم ، وتركوا فعل وفاعل : لو تركوا 

 .جار ومجرور متعمقان بتركوا ، والضمير المتصل في محل جر  باإلضافة : من خمفيم 

 .وجممة ليخش عطف عمى ما قبميا . مفعول بو منصوب بالفتحة : ذرية 

 

 . يوسف 17 {وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين  }: قال تعالى 

 .الواو حرف عطف ، ما حجازية نافية : وما 

 .ضمير منفصل في محل رفع اسم ما : أنت 

 .الباء حرف جر زائد ، ومؤمن مجرور لفظًا منصوب محاًل خبر ما : بمؤمن 

 .جار ومجرور متعمقان بمؤمن ، وجممة ما أنت معطوفة عمى ما قبميا : لنا 

 .الواو حرف عطف ، ولو شرطية غير جازمة : ولو 

 . خبر كان منصوب : صادقين . كان واسميا : كنا 

 .وجممة ولو كنا معطوفة عمى ما قبميا 
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 . اإلسراء 100 {قل لو أنتم تممكون خزائن رحمة ربي  }: قال تعالى 

 .فعل أمر مبني عمى السكون وفاعمو ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت : قل 

حرف شرط غير جازم وحقيا أن تدخل عمى األفعال دون األسماء لذا ال بد من تقدير فعل : لو أنتم 
يفسره ما بعده والتقدير لو تممكون أنتم ، فمما أضمر عمى شريطة التفسير انفصل الضمير المتصل 

 .، فأصبح أنتم تأكيدًا لمفاعل المستتر في الفعل المحذوف الذي يفسره ما بعده 

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة في محل رفع فاعل ، والجممة مفسرة لما : تممكون 
 .قبميا ال محل ليا من اإلعراب 

مفعول بو منصوب بالفتحة ، وخزائن مضاف ، ورحمة مضاف إليو ، ورحمة مضاف ، : خزائن 
 .وربي مضاف إليو ، وربي مضاف ، ياء المتكمم في محل جر مضاف إليو 

  

 : قال الشاعر 

      أخالي لو غير الحما أصابكم          عتبت ولكن ما عمى الدىر معتب 

 (سيعرب الحقا  )                              

  

 . الحجرات 5 {ولو أنيم صبروا  }: قال تعالى 

 .الواو حرف عطف ، ولو حرف شرط غير جازم : ولو 

 .أن حرف توكيد ونصب ، والضمير المتصل في محل نصب اسميا : أنيم 

 .فعل وفاعل ، والجممة في محل رفع خبر أن : صبروا 
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وأن وما في حيزىا في تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت عمى رأي المبرد والزجاج 
والكوفيين ، أو مبتدأ ال يحتاج إلى خبر ، ألن الخبر يحذف وجوبًا بعد لو ولوال عمى رأي سيبويو 

 .وجميور البصريين 

  

 . البقرة 251 {ولوال دفع اهلل الناس بعضيم لبعض لفسدت األرض  }: قال تعالى 

 .الواو حرف استئناف ، ولوال حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط : ولوال 

 .مبتدأ حذف خبره والتقدير موجود ، ودفو مضاف ، ولفظ الجاللة مضاف إليو : دفع 

 . مفعول بو لممصدر : الناس 

بدل منصوب من الناس ، وبعض مضاف ، والضمير المتصل في محل جر مضاف : بعضيم 
 .جار ومجرور متعمقان بدفع : لبعض . إليو 

 . الالم واقعة في جواب لوال ، وفسد فعل ماض ، واألرض فاعل مرفوع بالضمة : لفسدت 

 .وجممة فسدت األرض ال محل ليا من اإلعراب ألنيا جواب شرط غير جازم 

 .وجممة لوال وما في حيزىا ال محل ليا من اإلعراب مستأنفة 

  

 : قال الشاعر 

      لوال أبوك ولوال قبمو عمر         ألقت إليك معد بالمقاليد

، مبني عمى السكون " امتناع الجواب لوجود الشرط " حرف شرط يدل عمى االمتناع لوجود : لوال 
 .ال محل لو من اإلعراب 

مبتدأ مرفوع بالواو ، وىو مضاف ، والكاف في محل جر باإلضافة ، والخبر محذوف وجوبًا : أبوك 
 .تقديره موجود 



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

36 

 .الواو حرف عطف ، ولوال معطوفة عمى ما قبميا : ولوال 

قبل ظرف زمان متعمق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم ، وىو مضاف ، والضمير : قبمو 
 .المتصل في محل جر باإلضافة 

 .مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة : عمر 

 .ألقى فعل ماض ، والتاء تاء التأنيث الساكنة : ألقت 

 .جار ومجرور متعمقان بألقت : إليك 

 .فاعل مرفوع بالضمة والجممة الفعمية ال محل ليا من اإلعراب جواب لوال : معد 

 .جار ومجرور متعمقان بألقت : بالمقاليد 

قبمو مع كون ذلك المبتدأ : حيث ذكر فيو خبر المبتدأ وىو قولو " ولوال قبمو عمر " قولو : الشاىد 
واقعًا بعد لوال التي يجب حذف خبر المبتدأ الواقع بعدىا ، ألنو قد عوض عنو بجممة الجواب ، وال 

 .يجمع في الكالم بين العوض والمعوض عنو 

 .ويجوز أن نعرب قبمو ظرف متعمق بمحذوف حال ، وعميو ال شاىد في البيت ، والخبر محذوف 

 .والشاىد الذي جئنا بالبيت من أجمو ىو حذف الالم من جواب لوال في غير النفي 

  

 : قال الشاعر 

      لوال اإلصاخة لموشاة لكان لي         من بعد سخطك في رضاك رجاء

 (سيعرب الحقا  )                              
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 . الممك 7 {إذا ألقوا فييا سمعوا ليا شييقًا وىي تفور  }: قال تعالى 

ظرف لمزمان المستقبل متضمن معنى الشرط مبني عمى السكون في محل نصب متعمق : إذا 
 .بجوابو 

فعل ماض مبني لممجيول ، وواو الجماعة في محل رفع نائب فاعل ، والجممة في محل جر : ألقوا 
 .جار ومجرور متعمقان بألقوا : فييا . بإضافة الظرف إلييا 

فعل وفاعل جواب الشرط ، والجممة ال محل ليا من اإلعراب ، ألنيا جواب شرط غير : سمعوا 
 . جازم 

جار ومجرور متعمقان بمحذوف في محل نصب حال لشييقًا ، ألنو في األصل صفة وتقدم : ليا 
 .عميو 

 .مفعول بو لسمع : شييقًا 

 .الواو واو الحال ، ىي ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ : وىي 

 .خبر مرفوع بالضمة ، والجممة االسمية في محل نصب حال : تفور 

 .وجممة إذا وما بعدىا ال محل ليا من اإلعراب مستأنفة 

  

 . الكيف 79 {أما السفينة فكانت لمساكين يعممون في البحر  }: قال تعالى 

 .حرف شرط وتفصيل مبني عمى السكون ال محل لو من اإلعراب : أما 

 . مبتدأ مرفوع بالضمة : السفينة 

الفاء رابطة لجواب الشرط ، وكانت كان فعل ماض ناقص ، والتاء لمتأنيث ، واسميا : فكانت 
 .ضمير مستتر جوازًا تقديره ىي 
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جار ومجرور متعمقان بمحذوف في محل نصب خبر كان ، وجممة كان في محل رفع : لمساكين 
 .خبر لمسفينة 

 .فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة في محل رفع فاعل : يعممون 

جار ومجرور متعمقان بيعممون ، وجممة يعممون في البحر في محل جر صفة لمساكين : في البحر 
 .، وجممة فكانت ال محل ليا من اإلعراب جواب شرط غير جازم 

  

 . الضحى 9 {فأما اليتيم فال تقير  }: قال تعالى 

 . الفاء الفصيحة ، وأما حرف شرط وتفصيل : فأما 

 .مفعول بو منصوب بالفتحة مقدم لمفعل تقير : اليتيم 

 .الفاء رابطة لجواب الشرط ، وال ناىية جازمة : فال 

 .فعل مضارع مجزوم بال ، وفاعمو ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت : تقير 

  

 . يوسف 70 {فمما جيزىم بجيازىم جعل السقاية في رحل أخيو  }: قال تعالى 

 .الفاء حرف عطف ، ولما ظرفية أو رابطة : فمما 

فعل ماض ، والضمير المتصل في محل نصب مفعول بو ن والفاعل ضمير مستتر جوازًا : جيزىم 
 .تقديره ىو ، وجممة جيز في محل جر بإضافة لما إلييا 

 .جار ومجرور ومضاف إليو ، وشبو الجممة متعمق بجيزىم : بجيازىم 

 .فعل ماض مبني عمى الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو : جعل 
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مفعول بو منصوب بالفتحة ، جممة جعل ال محل ليا من اإلعراب جواب لشرط غير جازم : السقاية 
. 

في رحل جار ومجرور متعمقان بجعل ، ورحل مضاف ، وأخيو مضاف إليو : في رحل أخيو 
وجممة لما جيزىم . مجرور بالياء ، وأخي مضاف ، والضمير المتصل في محل جر باإلضافة 

 .معطوفة عمى ما قبميا 

  

 . الممك 8 {كمما ألقي فييا فوج سأليم خزنتيا  }: قال تعالى 

 .ظرف زمان مبني عمى السكون في محل نصب متعمق بجوابو وىو سأليم : كمما 

 .جار ومجرور متعمقان بألقي : فييا . فعل ماض مبني لممجيول : ألقي 

 .نائب فاعل مرفوع بالضمة ، وجممة ألقي في محل جر بإضافة الظرف إلييا : فوج 

 .فعل ماض ، والضمير المتصل في محل نصب مفعول بو : سأليم 

 .فاعل مرفوع بالضمة ، والضمير المتصل في محل جر باإلضافة : خزنتيا 

 .وجممة سأليم ال محل ليا من اإلعراب جواب شرط غير جازم 

  

 : قال الشاعر 

ال يعل مفرقك الحسام       فطمقيا فمست ليا بكفء        وا 

الفاء حسب ما قبميا ، وطمق فعل أمر مبني عمى السكون ال محل لو من اإلعراب ، : فطمقيا 
 .والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت ، والضمير المتصل في محل نصب مفعول بو 

 . الفاء حرف تعميل ، ليس فعل ماض ناقص ، وتاء المخاطب في محل رفع اسميا : فمست 
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 .جار ومجرور متعمقان بكفء اآلتي : ليا 

الباء حرف جر زائد ، وكفء خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة عمى آخره منع من ظيورىا : بكفء 
 .اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد 

ال  الواو حرف عطف ، إال مركب من حرفين أحدىما إن الشرطية والثاني ال النافية ، وفعل : وا 
 .الشرط محذوف يدل عميو سابق الكالم 

 .فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمو حذف عرف العمة : يعل 

 .مفعول بو ، وىو مضاف ، والكاف في محل جر مضاف إليو : مفرقك 

 .فاعل مرفوع بالضمة : الحسام 

ال يعل : " الشاىد فيو قولو  حيث حذف فعل الشرط ألن األداة إن وىي مقرونة  بال ، وتقدير " وا 
ال تطمقيا يعل : الكالم   .وا 

  

 . األنفال 17 {فمم تقتموىم ولكن اهلل قتميم  }: قال تعالى 

إذا : الفاء الفصيحة ، ولم حرف نفي وجزم وقمب ، وقد وقعت الفاء في جواب شرط مقدم أي : فمم 
 .افتخرتم بقتميم فمم تقتموىم 

فعل مضارع مجزوم بمم وعالمة جزمو حذف النون ، وواو الجماعة في محل رفع فاعل ، : تقتموىم 
 .وضمير الغائب في محل نصب مفعول بو 

 .الواو حرف عطف ، لكن حرف استدراك ونصب : ولكن 

 .لفظ الجاللة اسميا منصوب : اهلل 

قتل فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو ، والضمير المتصل في محل : قتميم 
 .نصب مفعول بو ، وجممة قتميم في محل رفع خبر لكن 
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 . التكاثر 6 - 5 {لترون الجحيم . كال لو تعممون عمم اليقين  }: قال تعالى 

 .حرف ردع وزجر ال عمل لو مبني عمى السكون ال محل لو من اإلعراب : كال 

 .حرف شرط غير جازم : لو 

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو في محل رفع فاعل ، والمفعول بو محذوف : تعممون 
 لو تعممون ما أمامكم من ىول : عاقبة التميي والتفاخر ، وجواب لو محذوف والتقدير : تقديره 

 " .لترون الجحيم : " لفعمتم ما ال يمكن وصفو ، وقد دل عمى الجواب المحذوف قولو تعالى 

عمم مفعول مطمق منصوب بالفتحة عمى المعنى ، ألن رأى وعاين بمعنى واحد ، وقيل : عمم اليقين 
 .أصمو العمم اليقين ، فيو من باب إضافة الموصوف إلى صفتو 

الالم جواب قسم محذوف ، وترون فعل مضارع مرفوع وعمة رفعو ثبوت النون المحذوفة : لترون 
لتوالي األمثال ، وأصمو لترأيون ، فمما تحركت الياء وانفتح ما قبميا قمبت ألفًا ، وحذفت لسكونيا 

وسكون الواو بعدىا ، ثم ألقيت حركة اليمزة التي عي عين الكممة عمى الراء ، وحذفت لثقميا ، ثم 
دخمت النون المشددة التي ىي لمتوكيد ، فحذفت نون الرفع لتوالي األمثال ، وحركت الواو بالضم 

 .اللتقاء الساكنين ، ولم تحذف ألنيا لو حذفت الختل الفعل بحذف عينو والمو وواو الضمير 

 .مفعول بو منصوب بالفتحة : الجحيم . وواو الجماعة في محل رفع فاعل 
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 : قال الشاعر 

ن  ن         كان فقيرًا معدمًا قالت وا      قالت بنات العم يا سممى وا 

 .قال فعل ماض ، والتاء لمتأنيث : قالت 

 .فاعل مرفوع بالضمة ، وىو مضاف ، والعم مضاف إليو مجرور  بالكسرة : بنات العم 

 .يا حرف نداء ، وسممى منادى مبني عمى الضم المقدر عمى األلف في محل نصب : يا سممى 

ن  ن حرف شرط جازم : وا   .الواو حرف عطف عمى معطوف محذوف ، وا 

فعل ماض ناقص مبني عمى الفتح فعل الشرط في محل جزم ، واسمو ضمير مستتر جوازًا : كان 
 .خبر كان منصوب : فقيرًا . تقديره ىو 

 . صفة منصوبة لفقير ، وجواب الشرط محذوف يدل عميو سياق الكالم : معدمًا 

وجممة الشرط وجوابو معطوفة بالواو عمى محذوف يدل عميو سياق الكالم أيضًا ، وتقدير ىذه 
ن كان فقيرًا معدمًا : قالت بنات العم : المحذوفات  يا سممى ، إن كان غنيًا موسرًا ترضين بو ، وا 
 .ترضين بو 

 . فعل ماض ، والتاء لمتأنيث ، وفاعمو ضمير مستتر جوازًا تقديره ىي يعود إلى سممى : قالت 

ن  الواو حرف عطف ، إن حرف شرط جازم ، وفعل الشرط وجوابو محذوفان يدل عمييما سابق : وا 
ن كان فقيرًا معدمًا أرضى بو : قالت : الكالم ، والتقدير   .إن كان غنيًا موسرًا أرضى   بو ، وا 

ن كان : " والشاىد قولو  ن …وا   .حيث حذف فعل الشرط وجوابو لداللة سياق الكالم عمييما "  وا 

  

 . النور 53 {وأقسموا باهلل جيد أيمانيم لئن أمرتيم ليخرجن  }: قال تعالى 

 . الواو حرف استئناف ، وأقسموا فعل ماض وواو الجماعة في محل رفع فاعمو : وأقسموا 
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 .جار ومجرور متعمقان بأقسموا : باهلل 

جيد مفعول مطمق منصوب بالفتحة ، وجيد مضاف ، وأيمان مضاف إليو ، وأيمان : جيد أيمانيم 
 .مضاف ، والضمير المتصل في محل جر باإلضافة 

 .مجتيدين : ويجوز في جيد النصب عمى الحال والتقدير 

ن حرف شرط جازم : لئن   .فعل وفاعل ومفعول بو : أمرتيم .الالم موطئة لمقسم ، وا 

 الالم واقعة في جواب القسم ، ويخرجن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة : ليخرجن 

لتوالي األمثال ، فقد أوضحنا ىذا الحذف في اآلية السابقة ، وواو الجماعة في محل رفع فاعل ، 
والنون المثبتة نون التوكيد حرف مبني عمى الفتح ال محل لو من اإلعراب ، ولم يبن الفعل عمى 

 .الفتح ألن نون التوكيد لم تباشره 

 .وجممة وأقسموا ال محل ليا من اإلعراب مستأنفة 

  

 . النمل 89 {من جاء بالحسنة فمو خير منيا  }: قال تعالى 

 .اسم شرط جازم مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ : من 

فعل ماض مبني عمى الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو والجممة في محل جزم : جاء 
 .فعل الشرط 

جار ومجرور متعمقان بجاء ، أو بمحذوف في محل نصب حال إذا اعتبرانا الباء : بالحسنة 
 .جاء متمبسًا بيا : لممالبسة ، والتقدير 

 . الفاء رابطة لجواب الشرط ، ولو جار ومجرور متعمقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم : فمو 

 .مبتدأ مؤخر : خير 
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جار ومجرور متعمقان بمحذوف في محل رفع صفة لخير ، أو متعمق بخير باعتباره اسم : منيا 
 .تفضيل 

وجممة جواب الشرط في محل رفع خبر من ، وجممة من جاء ال محل ليا كالم مستأنف مسوق 
 .لمتمييد لختام السورة بإجمال مصير المحسن والمسيء 

  

 . البقرة 271 {إن تبدوا الصدقات فنعما ىي  }: قال تعالى 

 .حرف شرط جازم مبني عمى السكون ال محل لو من اإلعراب : إن 

فعل مضارع فعل الشرط مجزوم ، وعالمة جزمو حذف النون ، وواو الجماعة في محل رفع : تبدوا 
 .مفعول بو منصوب بالكسرة : الصدقات . فاعل 

الفاء رابطة لجواب الشرط ، ألن الجواب فعل جامد ، ونعم فعل ماض جامد إلنشاء المدح : فنعما 
 .، وما نكرة تامة بمعنى شيء في محل نصب عمى التمييز ، وفاعل نعم ضمير مستتر مفسر بما 

ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ، وخبره جممة نعما ، ألنو المخصوص بالمدح ، وجممة : ىي 
 .نعما ىي جممة اسمية في محل جزم جواب الشرط 

ن تبدوا كالم مستأنف ال محل لو من اإلعراب مسوق لتفصيل ما أجمل في الجممة الشرطية  وا 
 .السابقة لذلك ترك حرف العطف 

 . المائدة 41 {يقولون إن أوتيتم ىذا فخذوه  }: قال تعالى 

فعل مضارع مرفوع ، وعالمة رفعو ثبوت النون ، وواو الجماعة في محل رفع فاعل ، : يقولون 
 .والجممة صفة رابعة لقوم في أول اآلية 

 .حرف شرط جازم مبني عمى السكون ال محل لو من اإلعراب : إن 

فعل ماض مبني لممجيول في محل جزم فعل الشرط ، والتاء في محل رفع نائب فاعل ، : أوتيتم 
 .والميم عالمة الجمع 
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 .اسم إشارة في محل نصب مفعول بو ثان ، والمفعول األول نائب الفاعل : ىذا 

الفاء رابطة لجواب الشرط ، وخذوه فعل أمر وفاعل ومفعول بو ، وجممة خذوه في محل : فخذوه 
وجممة إن . جزم جواب الشرط ، واتصمت بو الفاء ألنو طمبي أمر ال يصمح أن يكون جوابًا لمشرط 

 .وما بعدىا في محل نصب مقول القول 

  

 . الكيف 76 {قال إن سألتك عن شيء بعدىا فال تصاحبني  }: قال تعالى 

 .فعل ماض مبني عمى الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو : قال 

 .حرف شرط جازم : إن 

 .فعل وفاعل ومفعول بو ، والجممة في محل جزم فعل الشرط : سألتك 

 .جار ومجرور متعمقان بسألتك : عن شيء 

بعد ظرف منصوب بالفتحة ، وىو مضاف ، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليو : بعدىا 
 .، والظرف متعمق بمحذوف في محل جر صفة لشيء 

 .الفاء رابطة لجواب الشرط ، وال ناىية : فال 

تصاحب فعل مضارع مجزوم بال ، وعالمة جزمو السكون والفاعل ضمير مستتر : تصاحبني 
وجوبًا تقديره أنت ، والنون لموقاية حرف مبني ال محل لو من اإلعراب ، والياء في محل نصب 

 .مفعول بو ، وجممة ال تصاحبني في محل جزم جواب الشرط ، واتصمت بو الفاء ألنو طمبي نيي 

 .وجممة إن سألتك في محل نصب مقول القول 

ن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده  }: قال تعالى   . آل عمران 160 {وا 

ن  ن شرطية جازمة : وا   .الواو حرف عطف ، وا 
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فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو السكون فعل الشرط ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا : يخذلكم 
 .تقديره ىو ، والكاف في محل نصب مفعول بو 

الفاء رابطة لجواب الشرط ، ومن اسم استفيام إنكاري مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ : فمن 
 .اسم إشارة مبني عمى السكون في محل رفع خبر : ذا . 

 .والجممة االسمية في محل جزم جواب الشرط ، لذلك اتصمت بيا الفاء 

 .وجممة إن يخذلكم معطوفة عمى ما قبميا 

 .اسم موصول في محل رفع بدل من اسم اإلشارة : الذي 

ينصر فعل مضارع مرفوع بالضمة ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو ، والكاف : ينصركم 
 .في محل نصب مفعول بو 

 .وجمل ينصركم ال محل ليا من اإلعراب صمة الموصول 

جار ومجرور متعمقان بمحذوف في مح نصب حال ، والضمير المتصل في محل جر : من بعده 
 .مضاف إليو 

  

 . النساء 80 {ومن تولى فما أرسمناك عمييم حفيظًا  }: قال تعالى 

 .الواو حرف عطف ، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ : ومن 

فعل ماض مبني عمى الفتح فعل الشرط في محل جزم ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره : تولى 
 .ىو : 

 . الفاء رابطة لجواب الشرط ألنو جممة فعمية مسبوقة بما ، وما نافية ال عمل ليا : فما 

فعل وفاعل ومفعول بو ، وجممة ما أرسمناك في محل جزم جواب الشرط ىذا في الظاىر : أرسمناك 
ومن تولى فال ييمنك ، وعمو تكون ما : ، وعند التأمل يظير لك أن الجواب محذوف تقديره 
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جار ومجرور متعمقان : عمييم . أرسمناك وما في حيزىا مفيدة لمتعميل ال محل ليا من اإلعراب 
 .حال منصوب بالفتحة : حفيظًا . بحفيظًا 

 .وجممة الشرط وجوابيا في محل رفع خبر المبتدأ من 

 .وجممة من تولى معطوفة عمى ما قبميا 

  

 . اإلسراء 97 {ومن يضمل فمن تجد لو أولياء من دونو  }: قال تعالى 

الواو حرف عطف ، ومن اسم شرط جازم مبني عمى السكون في محل نصب مفعول بو : ومن 
 .مقدم ليضمل 

 . فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمو السكون ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو : يضمل 

 .الفاء واقعة في جواب الشرط ألن جواب الشرط جممة فعمية مسبوقة بمن ، ولن حرف نصب : فمن 

 .فعل مضارع منصوب بمن ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت : تجد 

 .وجممة لن تجد في محل جزم جواب الشرط 

 .مفعول بو منصوب بالفتحة : أولياء . جار ومجرور متعمقان بأولياء : لو 

جار ومجرور متعمقان بمحذوف في محل نصب حال ، ودون مضاف ، والضمير : من دونو 
 . المتصل في محل جر باإلضافة 

 .وجممة من يضمل معطوفة عمى ما قبميا 

  

 . الجن 13 {فمن يؤمن بربو فال يخاف بخسًا وال رىقًا  }: قال تعالى 

 .الفاء حرف عطف ، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ : فمن 
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فعل مضارع مجزوم ألنو فعل الشرط ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو ، وجممة من : يؤمن 
 . يؤمن معطوفة عمى ما قبميا 

 .جار ومجرور متعمق بيؤمن ، والضمير في محل جر باإلضافة : بربو 

 . الفاء رابطة لجواب الشرط ، ألنو فعل مضارع مسبوق بال النافية ، وال نافية ال عمل ليا : فال 

فعل مضارع مرفوع بالضمة ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو ، وجممة ال يخاف : يخاف 
 .فيو ال يخاف : في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير 

 . مفعول بو : بخسًا . وجمل المبتدأ المقدر وخبره في محل جزم جواب الشرط 

 .الواو حرف عطف ، وال نافية ال عمل ليا ، ورىقا معطوفة عمى بخسًا : وال رىقا 

  

 . النساء 48 {ومن يشرك باهلل فقد افترى إثمًا مبينًا  }: قال تعالى 

 .الواو لالستئناف ، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ : ومن 

 . فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمو السكون ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو : يشرك 

 .جار ومجرور متعمقا بيشرك : باهلل 

الفاء رابطة لجواب الشرط ألنو جممة فعمية مسبوقة بقد ، وقد حرف تحقيق ، وافترى : فقد افترى 
فعل ماض مبني عمى الفتح المقدر ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو ، وجممة جواب الشرط 

 .في محل جزم 

 .صفة منصوبة بالفتحة : عظيما . مفعول بو منصوب بالفتحة : إثمًا 

 .وجممة فعل الشرط وجوابو في محل رفع خبر المبتدأ من 
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 . الفتح 10 {ومن أوفى بما عاىد عميو اهلل فسيؤتيو أجرًا عظيمًا  }: قال تعالى 

 .الواو حرف عطف ، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ : ومن 

فعل ماض مبني عمى الفتح المقدر في محل جزم فعل الشرط ، والفاعل ضمير مستتر : أوفى 
 .جوازًا تقديره ىو 

: عاىد . الباء حرف جر ، وما اسم موصول في محل جر ، وشبو الجممة متعمقان بأوفى : بما 
فعل ماض مبني عمى الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو ، وجممة عاىد ال محل ليا 

 .من اإلعراب صمة الموصول 

جار ومجرور متعمقان بعاىد ، وضمت الياء مع أنيا تكسر بعد الياء لمجيء سكون بعدىا : عميو 
 .فيجوز الضم والكسر 

 .لفظ الجاللة مفعول بو منصوب بالفتحة : اهلل 

الفاء رابطة لجواب الشرط ألنو جممة فعمية فعميا مضارع مسبوقة بالسين ، والسين حرف : فسيؤتيو 
استقبال مبني عمى الفتح ال محل لو من اإلعراب ، ويؤتي فع مضارع مرفوع بالضمة المقدرة عمى 
الياء ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو يعود عمى اهلل ، وىاء الغائب في محل نصب مفعول 

 . مفعول بو ثان : أجرًا . بو أول ، وجممة سيؤتيو في محل جزم جواب الشرط 

 .صفة منصوبة ألجرًا : عظيمًا 

 .وجممة فعل الشرط وجوابو في محل رفع خبر المبتدأ من 

 .وجممة من أوفى وما بعدىا معطوفة عمى ما قبميا 

  

ن خفتم عميو فسوف يغنيكم اهلل من فضمو  }: قال تعالى   . التوبة 28 {وا 

ن  ن حرف شرط جازم : وا   .الواو حرف عطف ، وا 
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 .فعل وفاعل ، والجممة في محل جزم فعل الشرط : خفتم 

 .جار ومجرور متعمقان بمحذوف في محل نصب مفعول بو : عميو 

الفاء رابطة لجواب الشرط ألنو فعل مضارع مسبوق بسوف ، وسوف حرف استقبال مبني : فسوف 
 .عمى الفتح ال محل لو من اإلعراب 

فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة عمى الياء ، وكاف المخاطبين في محل نصب مفعول : يغنيكم 
 .بو مقدم ، والجممة الفعمية في محل جزم جواب الشرط 

 .لفظ الجاللة فاعل مرفوع بالضمة : اهلل 

جار ومجرور متعمقان بيغنيكم ، ويغني مضاف ، والضمير المتصل في محل جر : من فضمو 
 .مضاف إليو 

 .وجممة إن وما بعدىا معطوفة عمى ما قبميا 

  

 . يونس 23 {فمما نجاىم إذا ىم يبغون  }: قال تعالى 

 .الفاء حرف عطف ، ولما حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط : فمما 

فعل ماض مبني عمى الفتح المقدر ، والضمير المتصل في محل نصب مفعول بو ، : نجاىم 
 . والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره ىو ، والجممة الفعمية في محل جر بإضافة لما إلييا 

إذا الفجائية حرف مبني عمى السكون ال محل لو من اإلعراب ، رابطة لجواب الشرط سدت : إذا 
 .ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ : ىم . مسد الفاء 

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة في محل رفع فاعل ، والجممة الفعمية في : يبغون 
 .محل رفع خبر المبتدأ ىم 

 .وجممة لما وما بعدىا معطوفة عمى ما قبميا 



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

51 

  

  ىود 34 (إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهلل يريد أن يغويكم ىو ربكم  ): قال تعالى 

 . إن حرف شرط جازم ، وأردت فعل وفاعل ، والجممة في محل جزم فعل الشرط : إن أردت 

أن حرف مصدري ونصب ، وأنصح فعل مضارع منصوب بأن ، وعالمة نصبو الفتحة : أن أنصح 
 . أنا : ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره 

 . وجممة أن أنصح في محل نصب مفعول بو ألردت 

 . جار ومجرور متعمقان بأنصح : لكم 

 . إن حرف شرط جازم ، وكان فعل ناقص : إن كان 

 . وجممة كان في محل جزم فعل الشرط ثاني 

 . لفظ الجاللة اسم كان مرفوع : اهلل 

 .ىو : فعل مضارع مرفوع بالضمة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره : يريد 

 . وجممة يريد في محل نصب خبر كان 

أن حرف مصدري ونصب ، ويغوي فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبو الفتحة : أن يغويكم 
ىو ، والضمير المتصل في محل نصب مفعول بو : الظاىرة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره 

 . 

 . وجممة أن يغويكم في محل نصب مفعول بو ليريد 

وفي ىذه اآلية لم يذكر جواب الشرط ، وغنما تقدم فييا عمى الشريطين ما ىو جواب في المعنى 
لمشرط األول فينبغي أن يقدر إلى جانبو جواب ، ويكون األصل إن أردت أن أنصح لكم فال ينفعكم 

 . نصحي إن كان اهلل يريد أن يغويكم 
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إذا تكرر شرطان بدون عاطف كان الجواب لمشرط : وبناء عمى القاعدة التي نحن بصددىا وىي 
حكم : ويقول العكبري . األول ، فيقدر في اآلية السابقة جواب شرط محذوف ، ويكون لمشرط األول 

إن آتيتني : الشرط إذا دخل عمى الشرط أن يكون الشرط الثاني والجواب جوابا لمشرط األول كقولك 
 .إن كممتني أكرمتك 

 . إن كممتني أكرمتك جواب إن آتيتني : فقولك 

ن توالى شرطان : "       وما قالو العكبري فيو نظر ألنو ال يتوافق مع القاعدة التي تقول  وا 
فصاعدا من غير عطف فاألصح أن الجواب لمسابق ، ويحذف جواب ما بعده لداللة األول وجوابو 

 .  وقد يكون قول العكبري من باب التجويز  (1)" . عميو 

 ــــــــــــ 

  . 569 ص  3 ـ انظر حاشية الصيان عمى األلفية ج1

  . 30 ص 4وانظر شرح األشموني عمى حاشية الصبان ج

 . ىـ تحقيق أحمد شمس الدين 1418 1 ط465 ص2 ـ انظر ىمع اليوامع لمسيوطي ج1
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 الفصل الثاني

 أسلىب االستفهام وأدواته

 

 : تعريفو 

 .        أدوات مبيمة تستعمل في طمب الفيم بالشيء ، والعمم بو 

 : ينقسم االستفيام إلى نوعين : أنواعو 

 . ب ـ االستفيام المنفي . أ ـ االستفيام المثبت 

 . وال فرق بين النوعين ، إال أن األول يخمو من أحرف النفي ، والثاني يكون منفيا 

 ىل ذىبت إلى المدرسة ؟ أتناولت طعام اإلفطار ؟ : مثال األول 

  . 1{ومن أظمم ممن منع مساجد اهلل أن يذكر فييا اسمو  }: ومنو قولو تعالى 

 ألم تتناول الدواء ؟ أليس العمم نافعا ؟ : ومثال الثاني 

  . 2{ألم تر إلى المأل من بني إسرائيل  }: ومنو قولو تعالى 

 

 : أوال ـ االستفيام المثبت 

 .           ىو طمب المعرفة بالشيء دون أن يدخمو النفي 

يَّان ، وأين ، وكيف ، وكم ، وأنَّي ، وأي : أدواتو ىي  .  ىل ، واليمزة ، ومن ، وما ، ومتى ، وا 
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 : تنقسم أدوات االستفيام إلى قسمين 

 . ىل ، واليمزة :  ـ حرفا االستفيام ، وىما 1

 . بقية أدواتو التي ذكرناىا آنفا :  ـ أسماء االستفيام ، وىي 2

 :       معاني أدوات االستفيام وما يطمب بيا 

 : ىل ، واليمزة : حرفا االستفيام * 

 . حرف استفيام يطمب بو معرفة مضمون الجممة ، ألن السائل يجيل العمم بو : أ ـ ىل 

 ـــــــــــــــ

 . البقرة 246 ـ 2.  البقرة 114 ـ 1

  

 ىل فيمت الدرس ؟ ىل عممت الواجب ؟ : نحو 

  .1{ىل تعمم لو سميا  }: ومنو قولو تعالى 

  .2{فيل أنتم شاكرون  }: وقولو تعالى 

  . 3{وىل من شركائكم من ييدي  }: وقولو تعالى 

  . 4{فيل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا  }: وقولو تعالى 

  . 5{ىل جزاء اإلحسان إال اإلحسان  }: وقولو تعالى 

 " . قد " وقد وردت ىل في كثير من اآليات القرآنية الكريمة ، ولكنيا بمعنى 

  . 6{ىل أتاك حديث الغاشية  }: نحو قولو تعالى 

 . قد أتاك حديث الغاشية : في اآلية " ىل " ومعنى 
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  . 7{ىل أتى عمى اإلنسان حين من الدىر  }: ومنو قولو تعالى 

  . 8{ىل أتاك حديث الجنود  }: ومنو قولو تعالى 

 : يطمب باالستفيام بيا أحد أمرين : ب ـ اليمزة 

 . تماما " ىل "  ـ معرفة مضمون الجممة ألن السائل يجيمو ، وىي مثل 1

 أذىبت إلى مكة ؟ أحججت ىذا العام ؟ : نحو 

  . 9{أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم  }: ومنو قولو تعالى 

  . 10{أفبيذا الحديث أنتم مدىنون  }: وقولو تعالى 

  . 11{أفأنت تسمع الصم أو تيدي العمي  }: وقولو تعالى 

  . 12{أفحسبتم أنما خمقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون  }: وقولو تعالى 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 . األنبياء 80 ـ 2.   مريم 65 ـ 1

 .  األعراف 53 ـ 4.  يونس 35 ـ 3

 . الغاشية 1 ـ 6.  الرحمن 60 ـ 5

 . البروج 17 ـ 8. اإلنسان 1 ـ 7

 . الواقعة 81 ـ 10.  البقرة 44 ـ 9

 . المؤمنون 115 ـ 12.  الزخرف 40 ـ 11

  

أي تعيين أحد أمرين ، أو شيئين .  ـ يطمب بيا التعيين ، إذا كان السائل يعرف مضمون الجممة 2 
 . العاطفة المعادلة " أم " وفي ىذه الحالة ال بد من استعمال . أرادىما السائل في سؤالو 
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 أحضرت إلى المدرسة راكبا أم ماشيا ؟ أمحمدا صافحت أم عميا ؟ : نحو 

  . 1{أاهلل أذن لكم أم عمى اهلل تفترون  }: ومنو قولو تعالى 

  . 2{أالذكرين حرم أم األنثيين  }: وقولو تعالى 

  . 3{أفسخر ىذا أم أنتم ال تبصرون  }: وقولو تعالى 

  4{أذلك خير نزال أم شجرة الزقوم  }: وقولو تعالى 

  

 . جميعيا يطمب بيا التعيين ، وىو ما يقصد بو طمب التصور : أسماء االستفيام * 

 . من كسر الزجاج ؟ : نحو . اسم استفيام لمعاقل ، مبني عمى السكون " : مْن " 

  . 5{من يحيي العظام وىي رميم  }: ومنو قولو تعالى 

 . ، ويستفيم بيما معا " ذا " بـ " من " وقد تقرن 

  . 6{من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنو  }: نحو قولو تعالى 

  . 7{من ذا الذي يقرض اهلل قرضا حسنا  }: نحو قولو تعالى 

فال يجوز أن تأتي اسما موصوال . في الموقعين السابقين اسم إشارة ، وليست موصولة " ذا " و 
 .  يمييا موصول آخر ، إال في حالة التوكيد المعنوي ، وىذا ليس مقامو 

 ما األمر الذي اختمفتم فيو ؟ : نحو . اسم استفيام مبني عمى السكون لغير العاقل " : ما " 

  .8{وما تمك بيمينك يا موسى  }: ومنو قولو تعالى 

  . 9{قال ما خطبك  }: وقولو تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــ
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 . األنعام 143 ـ 2 يونس 59 ـ 1

 . الصافات 62 ـ 4.  الطور 15 ـ 3

 . البقرة 255 ـ 6.  البقرة 255 ـ 5

 . طو 170 ـ 8. البقرة 245 ـ 7

 .  طو 95 ـ 9

  

 . الموصولة " ذا " بـ " ما " وقد تقرن 

  . 1{ماذا ينفقون قل العفو  }: نحو قولو تعالى 

  . 2{ماذا قال ربكم  }: وقولو تعالى 

أي أنو غير مححد الزمن . اسم استفيام مبني عمى السكون يفيد الظرفية الزمانية المطمقة " : متى " 
 متى الحضور إلى الحفل ؟ . 

  . 3{متى ىذا الوعد إن كنتم صادقين  }: ومنو قولو تعالى 

  . 4{متى ىذا الفتح إن كنتم صادقين  }وقولو تعالى 

  . 5{وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معو متى نصر اهلل  }: وقولو تعالى 

  . 6{فسينفضون إليك رؤوسيم ويقولون متى ىو  }: وقولو تعالى 

 أيان المقاء الختامي ؟ : نحو . اسم استفيام لمزمان المستقبل ، مبني عمى الفتح " : أيان " 

  . 7{يسألونك عن الساعة أيان مرساىا  }: ومنو قولو تعالى 

  . 8{يسأل أيان يوم القيامة  }: وقولو تعالى 

  . 9 {يسألون أيان يوم الدين  }: وقولو تعالى 
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 أين تسافرون ىذا الصيف ؟ : نحو . اسم استفيام مني عمى الفتح يدل عمى المكان " : أين " 

  . 10{فأين تذىبون  }: ومنو قولو تعمى 

  . 11{يقول اإلنسان يومئذ أين المفر  }: وقولو تعالى 

  . 12{أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون  }: وقولو تعالى 

  . 13{أين شركائي الذين كنتم تساّقون فييم  }: وقولو تعالى 

 ـــــــــــــــــــ

 .  سبأ 23 ـ 2.  البقرة 219 ـ 1

 . السجدة 28 ـ 4.  يونس 48 ـ 3

 . اإلسراء 51 ـ 6. البقرة 214 ـ 5

 . القيامة 6 ـ 8.  األعراف 187 ـ 7

 . التكوير 26 ـ 10.  الذاريات 62 ـ 9

 . األنعام 22 ـ 12.  القيامة 10 ـ 11

 . النمل 27 ـ 13

  

 كيف حالك ؟ : نحو . اسم استفيام مبني عمى الفتح ، لتعيين الحال " : كيف " 

  . 1{وكيف تكفرون وأنتم تتمى عميكم آيات اهلل  }: ومنو قولو تعالى 

  . 2{كيف كان عاقبة المجرمين  }: وقولو تعالى 

  . 3{وكيف تأخذونو وقد أفضى بعضكم إلى بعض  }: وقولو تعالى 

  . 4{وكيف تصبر عمى ما لم تحط بو صبرا  }: وقولو تعالى 



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

59 

 كم رياال معك ؟ : نحو . اسم استفيام مبني عمى السكون ، يفيد العدد " كم " 

  . 5{قال كم لبث  }: ومنو قولو تعالى 

  . 6{قال قائل منيم كم لبثم  }: وقولو تعالى 

  . 7{قال كم لبثم في األرض عدد سنين  }وقولو تعالى 

 . اسم استفيام مبني عمى السكون ، يفيد الزمان والمكان ، وذلك حسب ما يقتضيو السياق " أنَّى " 

 أني تسافرون ؟ : مثال الزمان 

  . 8{ال إلو إال ىو فأنى تصدقون  }" ومنو قولو تعالى 

 . متى تصدقون : والتقدير " متى " بمعنى " أنى " فجاءت 

  . 9{فأنى يبصرون  }: ومنو قولو تعالى 

 أنى لك ىذا ؟ : ومثال داللتيا عمى المكان قولنا 

  . 10{قمتم أنى ىذا  }: ومنو قولو تعالى 

 . من أين ىذا ، وقد دل عميو الجواب بتعيين المكان في تكممة اآلية : والتقدير 

  . 11{قل ىو من عند أنفسكم  }: قال تعالى 

 ــــــــــــــــــــ

 . األعراف 83 ـ 2.  آل عمران 101 ـ 1

 . الكيف 69 ـ 4.   النساء 21 ـ 3

 .  الكيف 19 ـ 6.  البقرة 259 ـ 5 

 .  يس 66 ـ 9.  الزمر 6 ـ 8.  المؤمنون 112 ـ 7
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 .  آل عمران 165 ـ 11 ، 10

  

 . لمحال " أنى " وقد تأتي 

  . 1{قالت أنى يكون لي غالم  }: كقولو تعالى عمى لسان مريم 

 . كيف يكون لي غالم : والتقدير 

 " . تعيين التمييز " اسم استفيام يطمب بو التعيين لما يضاف إليو " : أيُّ " 

 أي نوع من الفاكية اشتريت ؟ : نحو 

  . 2{فبأي آالء ربك تتمارى  }: ومنو قولو تعالى 

 . 3{من أي شيء خمقو  }: وقولو تعالى 

  . 4{فأي الفريقين أحق باألمن  }: وقولو تعالى 

  . 5{بأي ذنب قتمت  }: وقولو تعالى 

 ـــــــــــــــ

 . الرحمن 55 ـ 2.  مريم 19 ـ 1

 .  األنعام 81 ـ 4.  عبس 18 ـ 3 

 . التكوير 9 ـ 5
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  (أغراض االستفيام ودالالتو  )المعاني المجازية لالستفيام 

 

      لقد أوضحنا المعنى الحقيقي ألدوات االستفيام ، وىو طمب العمم بالشيء ، أو فيمو ، ولكن 
 . ىناك معان مجازية بالغية نذكرىا أيضا لإلفادة منيا 

  . 1{أغير اهلل اتخذ وليا  }: كقولو تعالى .  ـ االستفيام اإلنكاري 1

  . 2{أعجمتم أمر ربكم  }: كقولو تعالى .  ـ االستفيام التوبيخي 2

 . أأنت كسرت الزجاج : نحو .  ـ االستفيام التقريري 3

  . 3{أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون  }: ومنو قولو تعالى 

 . حمل السامع عمى اإلقرار بصدور الفعل : والمقصود بالتقرير 

  .4{أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا  }: نحو قولو تعالى .  ـ االستفيام التحكمي 4

  . 5{فأين تذىبون  }: كقولو تعالى .  ـ االستفيام التنبييي 5

 .  ـ االستفيام التحقيري 6

  . 6{ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب الميين َمن فرعون  }: نحو قولو تعالى 

 . في قراءة ابن عباس " فرعون " ورفع " َمن " وذلك بفتح ميم 

بكسر الميم عمى اعتبارىا جار ومجرور ، وعمى ذلك ال استفيام " ِمن " أما في قراءة الجميور فيي 
 . فييا 

  . 7{ما لي ال ارى اليدىد  }: نحو قولو تعالى .  ـ االستفيام التعجبي 7

فاهلل جل جاللو يستفيم متعجبا عمى لسان سيدنا سميمان عن عدم رؤيتو لميدىد عندما جمعيم ألمر 
 . من األمور 
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 ـــــــــــــــــــــــ 

 .  األعراف 150 ـ 2.  األنعام 14 ـ 1

 . ىود 87 ـ 4.  المؤمنون 82 ـ 3

 . الدخان 31 ، 30ـ 6.  التكوير 26 ـ 5

 .  النمل 20 ـ 7

  

 أجوبة االستفيام والحروف المستخدمة فييا  

  

 :االستفيام المثبت واالستفيام المنفي 

 : أوال ـ أجوبة االستفيام المثبت 

 ـ إذا كان االستفيام يطمب بو معرفة مضمون الجممة ، ألن السائل يجيمو ، سواء أكان االستفيام 1
 " .ىل " بـ 

  . 1{ىل أتاك حديث الغاشية  }: كقولو تعالى 

  . 2{فيل أنتم شاكرون  }: وقولو تعالى 

 " .اليمزة " أم كان االستفيام بـ 

  . 3{أاتخذ من دونو آلية  }: نحو قولو تعالى 

  . 4{أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد  }: وقولو تعالى 

 . في النفي " ال " في اإلثبات ، و " نعم : " فالجواب حينئذ 

 . نعم نحن شاكرون ، ونعم اتخذ من دونو آلية : فتقول عمى سبيل المثال 
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 . لسنا شاكرين ، أو لم اتخذ من دونو آلية : أو تقول في حالة النفي 

 ـ أما إذا كان االستفيام يطمب بو التعيين ، فال يحتاج الجواب إلى استخدام حروف اإلجابة ، 2
نما يكون الجواب بتعيين أحد الشيئين المذين يسأل عنيما السائل ، أو بتعيين األمر المستفسر عنو  وا 

 أتفضل قراءة الشعر أم النثر ؟ : نحو . 

 . وتكون اإلجابة بتعيين أحد الشيئين المذكورين في السؤال ، إما الشعر ، أو النثر 

 . وأما تعيين الشيء المستفسر عنو 

  . 5{قال يا مريم أنى لك ىذا قالت ىو من عند اهلل  }: كقولو تعالى 

 ــــــــــــــــــ 

 . ق 3 ـ 2.  الغاشية 1 ـ 1

 . البقرة 259 ـ 4.  يس 23 ـ 3

 .  آل عمران 37 ـ 5

  

 : ثانيا ـ أجوبة االستفيام المنفي 

       ذكرنا آنفا أن االستفيام المنفي ، ىو االستفيام المثبت في حد ذاتو ، ولكنو يأتي بعد أداة 
 . االستفيام ، حرف نفي ، أو ما يدل عمى النفي 

 . منفية في النفي " نعم " في اإلثبات ، و " بمى " والجواب حينئذ يكون 

  . 1{وأشيدىم عمى أنفسيم ألست بربكم قالوا بمى  }: نحو قولو تعالى 

  . 2{قال أولم تؤمن قال بمى ولكن ليطمئن قمبي  }: وقولو تعالى 

  . 3{قال أليس ىذا بالحق قالوا بمى وربك  }: وقولو تعالى 
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 . نعم لم أتأخر : ألم تتأخر عن طابور الصباح ؟ الجواب : ومثال النفي 

 . نعن لست مذنبا : ألست مذنبا ؟ الجواب 

ي " جير " ، و " أجل " من أحرف أجوبة االستفيام " نعم " يرادف : تنبيو   .  التي لمقسم ، وا 

 . أجل سأشترك : ىل ستشترك في المسابقة ؟ الجواب : نحو 

 : قول امرئ القيس " جير " ومثال 

         لم تفعموا فعل آل حنظمة     إنيم جير بئسما ائتمروا 

 . جير لقد أكرمني : ىل أكرمك محمد ؟ فتقول : ومنو قوليم 

 . ـ بكسر اليمزة ، وسكون الياء ـ وتأتي دائما قبل القسم " إي " ومثال 

  .  4{ويستنبئونك أحق ىو قل إي وربي  }: قولو تعالى 

 ـــــــــــــــــــــ 

 . البقرة 260 ـ 2.  األعراف 172 ـ 1 

 . يوسف 53 ـ 4.  األنعام 30 ـ 3
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 إعراب أدوات االستفيام

  

 . حرفان مبنيان ال محل ليما من اإلعراب : أوال ـ ىل واليمزة 

 كميا مبنية ، وليا محل من اإلعراب سنوضحو فيما بعد ، ما عدا : ثانيا ـ بقية أدوات االستفيام 

 : فيي معربة ألنيا تضاف إلى مفرد ، وىي عمى النحو التالي " أي " 

  

 " :   أي * " 

 .  ـ تعرب مبتدأ إذا تالىا فعل الزم 1

  . 1{أيُّ الحزبين أحصى }: نحو قولو تعالى 

مضاف إليو : اسم استفيام مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة ، وىو مضاف ، الحزبين : أي : اإلعراب 
 . مجرور بالياء ألنو مثنى 

ىو يعود عمى : فعل ماض مبني عمى الفتح المقدر ، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير: أحصى 
 . والجممة الفعمية في محل رفع خبر  " 2. " الحزبين 

  

 . أيُّ الطالب كتب الدرس : نحو . ـ أو تالىا فعل متعد استوفى مفعولو 

 . مضاف إليو : اسم استفيام مبتدأ مرفوع بالضمة ، وىو مضاف ، الطالب : أي : اإلعراب 

 . ىو : فعل ماض مبني عمى الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا ، تقديره : كتب 

 . والجممة الفعمية في محل رفع خبر . مفعول بو منصوب بالفتحة : الدرس 
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 . ـ أو خمت الجممة من الفعل الزما كان ، أو متعديا 

  . 3{أي شيء أكبر شيادة  }: نحو قولو تعالى 

 ـــــــــــــــ

 .  الكيف 12 ـ 1

فعال ماضيا ، ألن بناء اسم التفضيل من " أحصى "  ـ أعرب بعض النحاة  ومنيم أبو عمي الفارسي والزمخشري 2
يحتاج إلى متعمق ، وىو الفعل أحصى ، وال يصح أن يتعمق " أمدا " غير الثالثي ليس بقياس ، كما أن إعراب 

 .وقد أعربة الزجاج والتبريزي اسم تفضيل . باسم التفضيل ، ألن اسم التفضيل ال يعمل 

 .  األنعام 19 ـ 3

  

 . مضاف إليو : اسم استفيام مبتدأ مرفوع بالضمة ، وىو مضاف ، وشيء : أي : اإلعراب 

 . تمييز منصوب بالفتحة : شيادة . خبر مرفوع بالضمة : أكبر 

  

 . ـ إذا جاء بعدىا فعل الزم ، وأضيفت إلى مصدر الفعل ، تعرب مفعوال مطمقا 2

  . 1{أيَّ منقمب ينقمبون  }: نحو قولو تعالى 

 . مفعول مطمق منصوب بالفتحة ، وىي مضاف : أي 

 . مضاف إليو مجرور بالكسرة : منقمب 

 . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة في محل رفع فاعل : ينقمبون 

  

 أيا كنت من زمالئك ؟ : نحو .  ـ تعرب خبرا إذا تالىا فعال ناسخا 3

 . خبر لكان مقدم عمييا ، منصوب بالفتحة : أيا 
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 . كان الناقصة ، واسميا : كنت 

 .  ، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليو " أيا " جار ومجرور متعمقان بـ : من زمالئك 

  

ذا سبقيا حرف جر فيي اسم مجرور 4  ألي سبب عاقبت التمميذ ؟ : نحو .  ـ وا 

  . 2{فبأي آالء ربكما تكذبان  }: ومنو قولو تعالى 

 . وأي مضاف , " تكذبان " جار ومجرور متعمقان بـ : الفاء حسب ما قبميا ، بأي : فبأي 

مضاف إليو ، ورب مضاف ، والكاف في محل جر : مضاف إليو ، وىو مضاف ، وربكما : آالء 
 . مضاف إليو 

 . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وألف االثنين في محل رفع فاعمو : تكذبان 

  

 : تعرب حسب موقعا من الجممة ، عمى النحو التالي " : من * " 

 .  ـ تأتي في محل رفع مبتدأ ، إذا تالىا فعل متعد استوفى مفعولو 1

  . 3{من يحيي العظام وىي رميم  }: نحو قولو تعالى 

 . أسم استفيام مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ : من 

 ـــــــــــــــ

 . الرحمن 31 ـ 2.  الشعراء 277 ـ 1

 .  يس 78 ـ 3 

  

 . ىو : والفاعل ضمير مستتر جوازا ، تقديره . فعل مضارع مرفوع بالضمة : يحيي 
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 . مفعول بو منصوب بالفتحة : العظام 

 . والجممة الفعمية في محل رفع خبر 

. خبر مرفوع : ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ، ورميم : الواو لمحال ، ىي : وىي رميم 
 . والجممة االسمية في محل نصب حال من العظام 

 من تأخر عن طابور الصباح ؟ : نحو . ـ وتأتي مبتدأ إذا تالىا فعل الزم 

  

 من ىذا الرجل ؟ : نحو .  ـ تأتي خبرا إذا تالىا اسم معرفة 2

 . اسم استفيام مبني عمى السكون في محل رفع خبر مقدم : من 

 . اسم إشارة مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر : ىذا 

 .بدل مرفوع بالضمة : الرجل 

 من كان صديقك ؟ : نحو . وتأتي خبرا إذا تالىا فعل ناقص 

 . اسم استفيام بمني عمى السكون في محل رفع خبر كان مقدم عمييا : من 

 . فعل ماض ناقص مبني عمى الفتح : كان 

 . اسم كان مرفوع بالضمة ، وىو مضاف ، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليو : صديقك 

  

 من رأيت اليوم في المدرسة ؟ : نحو .  ـ تأتي مفعوال بو 3

 . اسم استفيام مبني عمى السكون في محل نصب مفعول بو مقدم لمفعل رأى : من 

 . فعل وفاعل : رأيت 
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 كتاب من ىذا ؟ : نحو .  ـ وتأتي في محل جر باإلضافة 4

 . مبتدأ وىو مضاف : كتاب 

 . اسم استفيام مبني عمى السكون في محل جر مضاف إليو ، مجرور بكسرة مقدرة : من 

 . اسم إشارة مبني عمى السكون في محل رفع خبر : ىذا 

  

 : فميا ثالثة أوجو من اإلعراب " ماذا " أما كممة " . من " ليا إعراب " : ما * " 

 ماذا في الحقيبة ؟ : نحو .  ـ أن تكون كممة واحدة فتعرب حسب موقعيا من الجممة 1

 . اسم استفيام في محل رفع مبتدأ : ماذا 

 .جار ومجرور متعمقان بمحذوف في محل رفع خبر : في الحقيبة 

 . وىكذا بقية مواقعيا اإلعرابية بيذا الشكل 

  

 .حسب موقعيا من الكالم " ما " زائدة ال محل ليا من اإلعراب ، ونعرب " ذا "  ـ أن نجعل 2

 ما ذا في الحقيبة ؟ : نحو 

 . اسم استفيام مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ : ما 

 . حرف مبني عمى السكون ال محل لو من اإلعراب : ذا 

 . جار ومجرور متعمقان بمحذوف في محل رفع خبر : في الحقيبة 

  

 ما ذا في الحقيبة ؟ : نحو . اسم موصول " ذا "  ـ أن جعل 3

 . اسم استفيام مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ : ما 
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 " . ما " اسم موصول مبني عمى السكون في محل رفع خبر : ذا 

 . جار ومجرور متعمقان بمحذوف صمة ، ال محل لو من اإلعراب : في الحقيبة 

 . اسم إشارة في محل رفع خبر " ذا "  ـ أن نجعل 4

 . الوجو األول ، ليسو وسيولتو " ماذا " غير أنو يستحسن في إعراب 

  

 " :أين * " 

 .  ـ تعرب دائما ظرف مكان ، مبني عمى الفتح في محل نصب إذا تالىا فعل 1

 أين أقمتم المسابقة ؟ : نحو 

 . اسم استفيام مبني عمى الفتح في محل نصب عمى الظرفية المكانية متعمق بالفعل أقام : أين 

  

 أين مقر عممك ؟ : نحو .  ـ تعرب في محل رفع خبر إذا تالىا اسم 2

 (يالحظ ). اسم استفيام مبني عمى الفتح ، متعمق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم : أين 

مبتدأ مؤخر ، وىو مضاف ، وعمل مضاف إليو ، وعمل مضاف ، والضمير المتصل في : مقر 
 . محل جر مضاف إليو 

  

 " :متى * " 

 ـ اسم استفيام مبني عمى السكون في محل نصب ظرف زمان متعمق بالفعل إذا جاء الفعل بعده 1
 متى حضر أبوك ؟ : نحو . 

  

 متى السفر ؟ : نحو .  ـ وتعرب في محل رفع خبر إذا تالىا اسم 2
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 " :أيان * " 

 . ـ اسم استفيام مبني عمى الفتح في محل نصب ظرف زمان متعمق بالفعل الذي يميو 1

 .1{وما يشعرون أيان يبعثون  }: أيان تذىب إلى المدرسة ؟ ومنو قولو تعالى : نحو 

 . نافية ال عمل ليا : الواو حسب ما قبميا ، وما : وما 

 . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة في محل رفع فاعل : يشعرون 

 . ظرف زمان مبني عمى الفتح في محل نصب متعمق بالفعل يبعثون : أيان 

  

 أيان الحضور ؟ : نحو .  ـ يعرب في محل رفع خبر مقدم ، إذا تاله اسم 2

  . 2{يسألونك عن الساعة أيان مرساىا  }: ومنو قولو تعالى 

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة في محل رفع فاعل ، والكاف ضمير : يسألونك 
 . متصل في محل نصب مفعول بو 

 " . يسألون " جار ومجرور متعمقان بـ : عن الساعة 

 . اسم استفيام مبني عمى الفتح ، متعمق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم : أيان 

 . مبتدأ مؤخر ، وىو مضاف ،  والضمير المتصل في محل جر مضاف إليو : مرساىا 

  

 : تعرب حسب موقعيا من الجممة عمى النحو التالي " : كيف * " 

 كيف حالك ؟ وكيف أخوك ؟ : نحو .  ـ تكون في محل رفع خبر مقدم إذا تالىا اسم مفرد 1

 . اسم استفيام مبني عمى الفتح في محل رفع خبر مقدم : كيف 
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 . مبتدأ مؤخر ، وىو مضاف ، والكاف في محل جر باإلضافة : حالك 

  

كيف كنت ؟ : نحو .  ـ تأتي خبرا لكان الناقصة ، أو إحدى أخواتيا ، إذا تقدمت كيف عمييا 2
 وكيف أصبحت ؟  

 . اسم استفيام مبني عمى الفتح في محل نصب خبر كان مقدم : كيف 

 ــــــــــــــــ 

 . األعراف 187 ـ 2.   النمل 65 ـ 1

  

 كيف وصمت ؟ وكيف جئت ؟ : نحو .  ـ وتأتي حاال إذا تالىا فعل تام 3

 . اسم استفيام مبني عمى الفتح في محل نصب حال : كيف 

  

 ( . 1) ـ وتأتي مفعوال مطمقا 4

  . 2{ألم تر إلى ربك كيف مد الظل  }: نحو قولو تعالى 

  . 3{كيف يحيي األرض بعد موتيا  }: وقولو تعالى 

  

 . تماما " كيف " تعرب إعراب " : أّنى * " 

 أّنى أخوك ؟ وأّنى كنت ؟ وأّنى وصمت ؟ : نحو 

وفي الثاني في محل نصب خبر كان مقدم ، وفي . فيي في المثال األول في محل رفع خبر مقدم 
 . الثالث في محل نصب حال 
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 " :كم * " 

 ـ اسم استفيام مبيم يحتاج إلى إيضاح ، وال يوضح إبيامو إال التمييز الذي يميو ، ويكون مفردا 1
 . منصوبا ، وتعرب كم مبتدأ 

 . كم طالبا في الفصل ؟ وكم طالبا حضر : نحو 

 . اسم استفيام مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ : كم 

 . تمييز مفرد منصوب بالفتحة : طالبا 

 . جار ومجرور متعمقان بمحذوف في محل رفع خبر : في الفصل 

  

بحرف جر ، فيجوز في التمييز النصب وىو األكثر ، أو الجر وىو األقل " كم "  ـ أما إذا سبقت 2
. 

 بكم لايٍر اشتريت الكتاب ؟: بكم رياال اشتريت الكتاب ؟ أو : نحو 

 . الباء حرف جر، وكم اسم استفيام مبني عمى السكون في محل جر : بكم 

 .تمييز مفرد منصوب بالفتحة ، عمى أحد الوجوه ، وىو األحسن : لاير 

 ــــــــــــــــــــــ 

  . 332 ص4 ـ البرىان في عموم القرآن ج1

 .  الروم 50 ـ 3.  الفرقان 45 ـ 2

  

، عمى " كم " المضمرة وجوبا ، لدخول حرف الجر عمى " من " لاير تمييز مفرد مجرور بـ : أو 
 .واهلل أعمم . الوجو اآلخر ، وىو األقل 

 . مفعول بو منصوب : الكتاب . فعل وفاعل : اشتريت 
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 .  ـ تأتي ظرفا لمزمان ، أو المكان ، حسب نوع تمييزىا الظرفي 3

 كم ساعة درست ؟ وكم ميال قطعت ؟ : نحو 

 . اسم استفيام مبني عمى السكون في محل نصب عمى الظرفية الزمانية : كم 

 . تمييز منصوب بالفتحة : ساعة 

 . اسم استفيام مبني عمى السكون في محل نصب ظرف مكان : كم 

 . تمييز منصوب بالفتحة : ميال 

  

 كم كتابا قرأت ؟ : نحو .  ـ تأتي مفعوال بو ، إذا تالىا فعل متعد ولم يستوف مفعولو 4

 . اسم استفيام مبني عمى السكون في محل نصب مفعول بو : كم 

 . فعل وفاعل : وقرأت . تمييز منصوب بالفتحة : كتابا 

  

 كم ضربة ضربتو ؟ : نحو .  ـ وتأتي مفعوال مطمقا إذا كان تمييزىا مصدرا 5

 . اسم استفيام مبني عمى السكون في محل نصب مفعول مطمق  : كم 

 . تمييز منصوب بالفتحة : ضربة 

 . فعل وفاعل ومفعول بو : ضربتو 

  

في محل رفع خبر مقدم ، إذا تالىا اسم مضاف لما بعده ، وتمييزىا حينئذ يكون " كم "  ـ وتأتي 6
 كم مالك ؟ كم عدد أسرتك ؟ : نحو . مقدرا 
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 . اسم استفيام مبني عمى السكون في محل رفع خبر مقدم : كم 

 . مبتدأ مؤخر ، وىو مضاف ، والضمير المتصل في محل جر باإلضافة : مالك 

 .كم رياال مالك ؟ وكم فردا عدد أسرتك ؟ واهلل أعمم : وتمييزىا مقدر ، وتقدير الكالم 
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 الفصل الثالث

 أسموب القسم

  

 .نوع من أنواع أساليب التوكيد 

 : مكوناتو 

 . أداة القسم ، والمقسم بو ، والمقسم عميو ، وىو ما يسمى جواب القسم : يتكون من 

 . واهلل ألعطفنَّ عمى اليتيم : نحو 

 . أيمن اهلل ألساعدْن المحتاج : ونحو 

 : تنقسم أدوات القسم إلى ثالثة أقسام ىي : أدواتو 

 . وعمميا الجر ، وال محل ليا من اإلعراب . الباء ، الواو ، التاء :  ـ الحروف ، وىي 1

 . عْمر ، وأيمن ، ويمين :  ـ األسماء ، وىي 2

 . أحمُف ، وحمَف ، وأقسُم ، وقسَم :  ـ األفعال ، وىي 3

 : أوال ـ الحروف 

 . ، كما تدخل عمى جميع األسماء الظاىرة والمضمرة " اهلل " تدخل عمى لفظ الجاللة :  ـ الباء 1

 . باهلل ال تيمل واجباتك : مثال دخوليا عمى لفظ الجاللة 

 . باهلل لن نتوانى عن نصرة المظموم :  ونحو 

 : ومثال دخوليا عمى االسم الظاىر قول زىير بن أبي سممى 

         وأقسمت بالبيت الذي طاف حولو     رجال بنوه من قريش وجرىم
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 " . بالبيت " وىو اسم ظاىر في قولو " البيت " فقد دخمت الباء عمى كممة 

 : ومثال دخوليا عمى المضمر قول عمر بن يربوع 

        رأى برقا فأوضع فوق بكر     فال بك ما أسال وما أغاما 

 " .بك " الخطاب في قولو " كاف " ودخمت ىنا عمى الضمير وىو 

، كما تدخل عمى األسماء الظاىرة فقط ، وال يجوز ذكر " اهلل " وتدخل عمى لفظ الجاللة :  ـ الواو 2
 . فعل القسم معيا 

 . واهلل ألتصدقن بما أستطيع : نحو 

 . أقسم واهلل ألقولن الصدق : وال يصح أن نقول 

 . وتختص بالدخول عمى لفظ الجاللة فقط ، وال يجوز ذكر فعل القسم معيا :  ـ التاء 3

 . تاهلل ألناضمن من أجل تحرير فمسطين : نحو 

 . أقسم تاهلل ألناضمن : وال يصح أن نقول 

 . عْمر ، وأيمن ، ويمين : ثانيا ـ األسماء وىي 

 : نحو قول ذي األصبع العدواني 

       إني لعمرك ما بي بذي غمق       عن الصديق وال خيري بممنون 

 " . لعمرك " فقد أقسم الشاعر باالسم 

 . أحمف ، وحمف ، وأقسم ، وقسم : ثالثا ـ األفعال 

 : نحو قول النابغة الذبياني 

         حمفت فمم أترك لنفسك ريبة       وليس وراء المرء هلل مذىب 
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 " . حمفت " فقد أقسم الشاعر بالفعل 

 : جممة القسم 

الجممة المشتممة عمى جممة القسم ، وجممة :      تنقسم جممة القسم الكبرى ، ـ ونعني بالكبرى 
 : الجواب ، ألن مجموع الجممتين يطمق عميو جممة القسم الكبرى ـ إلى نوعين 

 :  ـ جممة القسم الفعمية 1

 . أقسم باهلل أن أحافظ عمى مقدرات الوطن : نحو .        وىي المبدوءة بفعل 

 :  ـ جممة القسم االسمية 2

 : وىي المبدوءة باسم ، وتنقسم إلى نوعين 

 . أ ـ الجممة المبدوءة باسم مختص بالقسم ، كيمين ، وأيمن اهلل ، ولعمرك 

 . أيمن اهلل لن أقصر في خدمة بالدي : نحو 

 . ب ـ الجممة المبدوءة باسم غير مختص بالقسم 

 .   عيد اهلل ألوفينك حقك : نحو 
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 : أقسام القسم وأجوبتو 

 . القسم الطمبي ، والقسم الخبري :      ينقسم القسم إلى نوعين 

 : أوال ـ القسم الطمبي 

" أن "      ىو كل قسم يكون جوابو األمر ، أو النيي ، أو االستفيام ، أو ما كان جوابو مبدوءا بـ 
 " . ما " ، أو " ال " أو ، 

 . باهلل لتكونن بارا بوالديك : مثال األمر 

 . يمين اهلل ال تقاطعنا : النيي 

 لعمرك ىل زرت القاىرة ؟ : االستفيام 

 . حمفت عميم أن تزورنا غدا : مثال أن 

 : مثال ال قول الشاعر 

        أمرتك اهلل إال ما ذكرت لنا      ىل كنت جارتنا أيام ذي سمم 

 ناشدتك اهلل لما تأخرت عن زيارتنا ؟ : مثال لما 

  

 : ثانيا القسم الخبري 

 :      ىو القسم الذي يأتي جوابو مؤكدا بالتالي 

 . المشددة المكسورة اليمزة " إنَّ "  ـ بـ 1

 . واهلل إن الساكت عن الحق شيطان أخرس : نحو 

 . والالم ، ويراعى في الحالتين أن تكون الجممة اسمية مثبتة " إنَّ " أو بـ 
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 . واهلل إن الساكت عن الحق لشيطان أخرس : نحو 

 . فإن كانت الجممة منفية فال يؤكد 

 . واهلل ما خالد بميمل وال محمد : نحو 

 . اقسم باهلل ال فوز إال بمثابرة : ونحو 

 . تاهلل إن أنت كسوال : ونحو 

 . وحدىا " قد " ، أو بـ " قد والالم "  ـ إذا كان القسم جممة فعمية مثبتة فعميا ماض ُأكَّـد الجواب بـ 2

 . واهلل لقد حضرت مبكرا : نحو 

 . واهلل قد حقق المتسابقون طموحنا : ونحو 

فإذا كان القسم جممة فعمية فعميا مضارع مثبت مستقبل متصل بالم القسم ُأكـّد بنون التوكيد الثقيمة ، 
 . أو الخفيفة 

  . 1{وتاهلل ألكيدنَّ أصنامكم  }: نحو قولو تعالى 

 . واهلل ألفعمْن كل ما يرضي وجو اهلل : ونحو 

 . فإذا انفصل بين الفعل والم القسم بفاصل امتنع توكيد الفعل 

  . 2{ولسوف يعطيك ربك فترضى  }: نحو قولو تعالى 

 . وكذلك إذا دل الفعل عمى الحال ، أو كان منفيا فال يؤكد بالنون 

 . واهلل لنحتفل اآلن بفوزكم : نحو 

 . واهلل لن يضيع حق وراءه مطالب : ونحو 

  . 3{لئن أخرجوا ال يخرجون معيم ولئن قوتموا ال ينصرونيم  }: ومنو قولو تعالى 
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 اجتماع الشرط والقسم 

 .     قد يجتمع الشرط والقسم في أسموب واحد ، فإذا اجتمعا كان الجواب لممتقدم منيما 

 . إن بذلت مزيدا من الجيد يتحقق نجاحك بإذن اهلل : ففي نحو 

 " . يتحقق " نجد أن الجواب لمشرط ، حيث جاء مضارعا مجزوما وىو الفعل 

 . واهلل إن بذلت مزيدا من الجيد إن نجاحك لمحقق بإذن اهلل : وفي نحو 

 : نجد أن الجواب لمقسم ، حيث جاء جممة مثبتة مؤكدة بإنَّ والالم ، وىي 

 " . إن نجاحك لمحقق بإذن اهلل " 

 ـــــــــــــــ 

 . الضحى 5 ـ 2.  األنبياء 57 ـ 1

 .  الحشر 12 ـ 3 

  

 : فائدة 

     إذا تقدم عمى الشرط والقسم المجتمعين في أسموب واحد اسم يحتاج إلى خبر ، فالغالب أن 
 . يكون الجواب لمشرط ، سواء أكان مقدما عمى القسم ، أم كان مؤخرا عنو 

 . يوسف إن اجتيد واهلل يتفوْق : نحو 

 . محمد واهلل إن اجتيد يتفوْق : ونحو 

" يتفوْق " تالحظ من المثالين السابقين أن الجواب في كال الحالتين كان لمشرط ، وىو الفعل 
 . المجزوم وعالمة جزمو السكون 
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 توكيد الفعل بالنون 

          لتوكيد األفعال نونان أحداىما مشددة ومبنية عمى الفتح ، وتسمى نون التوكيد الثقيمة ، 
 . واألخرى مخففة ومبنية عمى السكون ، وتسمى نون التوكيد الخفيفة 

  . 1{ليسجننَّ وليكوًنا من الصاغرين  }: نحو قولو تعالى ، وقد وردت النونان فيو 

" نون التوكيد الثقيمة حرف مبني عمى الفتح ال محل لو من اإلعراب ، والفعل " يسجننَّ " فالنون في 
فعل مضارع مبني عمى الفتح التصالو بنون التوكيد ، ونائب فاعمو ضمير مستتر فيو " : يسجنن 

 . ىو ، يعود عمى يوسف : جوازا تقديره 

نون التوكيد الخفيفة ، وىي حرف مبني عمى السكونال محل ليا من اإلعراب " ليكونْن " والنون في 
فعل مضارع مبني عمى الفتح التصالو بنون التوكيد الخفيفة ، واسم يكون " : يكونن " ، والفعل 

 . ىو : ضمير مستتر جوازا تقديره 

  

 : أحكام نوني التوكيد مع األفعال 

 :      لنوني التوكيد أحكام مع األفعال وىي عمى النحو التالي 

 :  ـ الفعل الماضي 1

         يمتنع توكيد الفعل الماضي بالنون مطمقا ، ألن زمن وقوعو قد فات ، وما فات 

 ــــــــــــ 

 .  يوسف 32 ـ 1

  

 . حضر المسؤول إلى عممو مبكرا : نقول . ال يعاد 

 . بإحدى نوني التوكيد " حضر : " دون اتصال الفعل 
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 :  ـ الفعل األمر 2

 .      يجوز توكيده بالنون دائما ، لداللتو عمى الطمبية 

 . ساعدن الضعيف ، أو ساعد الضعيف : نقول 

  

 :  ـ الفعل المضارع 3

 :       لتوكيد المضارع ثالثة أحكام ىي 

إذا وقع جوابا لمقسم ، وكان مثبتا مستقبال متصال  : أوال ـ يجب توكيده بالنون الثقيمة ، أو الخفيفة
 . بالمو 

 . واهلل ألكونن محقا لمحق : نحو 

  . 1{تاهلل ألكيدن أصنامكم  }: ومنو قولو تعالى 

  . 2{فمنولينك قبمة ترضاىا  }: وقولو تعالى 

  . 3{لنصدَقنَّ ولنكوَننَّ من الصالحين  }: وقولو تعالى 

  . 4{ولتجدنَّيم أحرص الناس عمى حياة  }: وقولو تعالى 

 : ومنو قول الشاعر 

        الستسيمن الصعب أو أدرك المنى      فما انقادت اآلمال إال لصابر 

  

 . الواقع بعد إمَّا الشرطية : ثانيا ـ التوكيد الجائز القريب من الواجب 

 . إما تجتيد في دراستك تتفوق : أو . إما تجتيدن في دراستك تتفوق : ونحو 
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ّما ُنرينَّك بعض الذي نعدىم أو نتوفينَّك  }: ومنو قولو تعالى    .5{وا 

ما تخافنَّ من قوم خيانة فانبذ إلييم عمى سواء  }: وقولو تعالى    .6{وا 

  . 7{فإما يأتينكم مني ىدى فمن تبع ىداي فال يضل وال يشقى  }: ومنو قولو تعالى 

 ـــــــــــــــ

 .  التوبة 75 ـ  3.  البقرة 144 ـ 2.  األنبياء 57 ـ 1

 . يونس 46 ـ 5.  البقرة 96 ـ 4

 . البقرة 38 ـ 7.  األنفال 58 ـ 6

  

الزائدة يغمب عميو " ما " الشرطية الُمؤكدة بـ " إن " ويالحظ من اآليات السابقة أن الفعل الواقع بعد 
 . التوكيد بالنون لذلك اعتبرناه قريبا من الواجب 

  

 :  وذلك إذا كان طمبيا متصال بالتالي :ـ التوكيد الجائز جوازا كثيرا * 

 :  ـ بالم األمر 1

 . لتفعمن الخير ما دمت قادرا : نحو 

 . لفعل الخير ما دمت قادرا : أو 

 :  ـ بال الناىية 2

 . ال تؤجمن عمل اليوم إلى الغد : نحو 

 . ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد : أو 

  . 1{وال تحسبنَّ اهلل غافال عما يعمل الظالمون  }: ومنو قولو تعالى 
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  . 2{ال يغرنَّك تقمب الذين كفروا في البالد  }: وقولو تعالى 

 : ومنو قول الشاعر 

          إذا رأيت نيوب الميث بارزة        فال تظننَّ أن الميث يبتسم

 .أو يسبق بما يدل عمى الطمب * 

 ىل تسافر معي ؟ : ىل تسافرن معي ؟ أو : نحو :  ـ باالستفيام 1

  . 3{ىل ُيذىبنَّ كيُده ما يغيظ  }: ومنو قولو تعالى 

 : ومنو قول جميل بثينة 

         ويا ليت شعري ىل أبيتن ليمة      بوادي القرى إني إذن لسعيد 

 : وقول امرئ القيس 

        قالت ُفَطيمة حلَّ ِشْعَرك َمْدَحَو       أفبعَد كندَة تمدَحنَّ َقِبيال 

 ــــــــــــ 

 .   آل عمران 196 ـ 2.  إبراىيم 42 ـ 1

 .  الحج 15 ـ 3

  

 . ليتك تبكر في الحضور : أو . ليتك تبكرن في الحضور : نحو :  ـ بالتمني 2

 : ومنو قول الشاعر 

         فميتك يوَم الوغى َتَرِينَّني       لكي تعممي أنِّي امرٌؤ بِك ىائم 

 . أو لعل محمدا يفوز بالجائزة . لعل محمدا يفوزن بالجائزة : نحو :  ـ الترجي 3
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 . أال تتصدق عمى الفقير : أو . أال تتصدقن عمى الفقير : نحو :  ـ العرض 4

 .ىال تجتيد في دراستك : أو . ىال تجتيدن في دراستك : نحو :  ـ التحضيض 5

  

الزائدة ، وبقية أدوات " ما " النافيتين ، و " ال ولم "  وىو ما جاء بعد : جائز التوكيد جوازا قميال *
 " .  إمَّا " الشرط غير 

 . اكره الرياء وال أرضى بو : أو . أكره الرياء وال  أرضين بو " : ال " مثال 

  . 1{واتقوا فتنة ال تصيبنَّ الذين ظمموا منكم خاصة  }: ومنو قولو تعالى 

 : وقول الشاعر 

            ال يبُعَدْن قومي الذين ىمو       ُسم العداة وآفة الجُوُزِز 

 : النافية الجازمة قول أبي حيان الفقعسي " لم " ومثال 

           يحسبو الجاىل ما لم يْعَمما        شيخا عمى كرسّيِو ُمَعّمضما 

 : الزائدة قول حاتم الطائي " ما " ومثال 

          قميال بو ما يْحَمدنََّك وارث        إذا نال مما كنت تجمُع َمْغَنما

 : الشرطية قول الشاعر " من " ومثال 

        من تَْثَقفْن منيم فميس بآئب        أبدا وقتل بني قتيبَة شاِفي 

 : الشرطية قول الكميث الياشمي " ميما " ومثال 

        فميما تشأ منو فزارة ُتعِطكم       وميما تشأ منو فزارة تمنعا

 ـــــــــــــ
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 .  األنفال 25 ـ 1

  

 : ثالثا ـ يمتنع توكيده 

       إذا وقع جوابا لمقسم ، ومكان منفيا ، أو حاليا ، أو مفصوال عن المو بفاصل ، أو لم يكن 
 . جوابا لمقسم ، أو لم يكن مما يجوز توكيده 

 . تاهلل لن انتظرك بعد اليوم ، واهلل ال أسامحك عمى فعمتك : مثال األول 

 . واهلل ألذىب اآلن إلى مكة : ومثال الثاني 

  . 1{ولسوف يعطيك ربك فترضى  }: ومثال الثالث قولو تعالى 

  . 2{إن اهلل يحب التوابين ويحب المتطيرين  }: ومثال الرابع قولو تعالى 

  . 3{إن اهلل عنده عمم الساعة وينزل الغيث ويعمم ما في األرحام  }: قولو تعالى : ومثال الخامس 

  

 .ما يطرأ عمى األفعال المضارعة المسندة إلى ضمائر الرفع البارزة بعد توكيدىا بالنون * 

 ـ األفعال المسندة إلى ألف االثنين ، تحذف منيا نون الرفع لتوالي األمثال ، ثم تحرك نون 1
 . التوكيد بالكسر لوقوعيا بعد األلف 

 . ليجمَسانِّ ، ليخشَيانِّ ، ليرُجَوانِّ ، ليعطَيانِّ : نحو 

"  ـ األفعال المسندة إلى واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، تحذف منيا نون الرفع لتوالي األمثال 2
الواو ونون التوكيد " ، كما تحذف واو الجماعة ، وياء المخاطبة اللتقاء الساكنين " اللتقاء النونات 

 .، وتبقى الضمة دليال عمى الواو ، والكسرة دليال عمى الياء " الياء ونون التوكيد " ، و 

 . لتكتُبنَّ . …لتكتُبونَّ . …لتكتُبوّننَّ . …ن + تكتبون : نحو 

 . لتكتِبنَّ . …لتكتِبينَّ . …لتكتِبيَننَّ . …ن +       تكتبين 
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 األلف وواو الجماعة ، : أما الفعل المعتل اآلخر باأللف تحذف المو اللتقاء الساكنين 

 ـــــــــــــ 

 . البقرة 222 ـ 1. الضحى 5 ـ 1

 .  لقمان 34 ـ 2

  

،وتبقى معو " نون الرفع ونون التوكيد " أو األلف والياء المخاطبة ، وتحذف النون لتوالي األمثال 
واو الجماعة وتحرك بالضمة ، كما تبقى ياء المخاطبة ، وتحرك بالكسر ، ولم تحذف الواو ، أو 

 .  الياء ألنو ال دليل عمييما إن حذفتا 

 . ليرَضُونَّ . …نَّ + يرَضون . …يرَضون . …ون + يرضى : نحو 

 . لتسَعِينَّ . …نَّ + تسعيَن . …تسَعيَن . …ين +       يرضى 

"  ـ األفعال المسندة إلى نون النسوة ، يفرق فييا بين نون الرفع ، وبين نون التوكيد بألف تسمى 3
 . ثم تحرك نون التوكيد بالكسر " األلف الفارقة 

 . ليمعْبَنانِّ ، ليسعْيَنانِّ ، ليدعْوَنانِّ ، ليرمْيَنانِّ : نحو 

 ـ أفعال األمر المبنية عمى حذف حرف العمة ، واألفعال المضارعة المجزومة وعالمة جزميا 4
حذف حرف العمة أيضا ، عند توكيدىا بالنون يرد ألييا المحذوف ، ويفتح إن كان المحذوف واوا ، 

 . أو ياء ، وتقمب إلى ياء مفتوحة إن كان المحذوف ألفا 

 . لم يدُعَونَّ . …نَّ + لم يدُع . ادُعَونَّ . …نَّ + ادُع : نحو 

 . ال تجِرَينَّ . …نَّ + ال تجِر . اجِرَينَّ . …نَّ +       اجِر 

 . لتخشَينَّ . …نَّ + لتخَش . اخشَينَّ . …نَّ +       اخَش 
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 : وىذه جداول توضيحية لتوكيد األفعال بالنون 

 1جدول رقم 

 توكيد األفعال بالنون دون إسنادىا إلى ضمائر الرفع البارزة

 إعرابو وما يطرأ عميو من تغيير توكيده بالنون نوعو الفعل

 مبني عمى الفتح التصالو بنون التوكيد يمعبنَّ  صحيح اآلخر يمعب

 ـ قمب ألف العمة ياء مفتوحة 1 يسعَينَّ  معتل اآلخر باأللف يسعى

 .  ـ زيادة نون التوكيد 2

 .  ـ بناء الفعل عمى الفتح 3

 . يبنى الفعل عمى الفتح  تدُعَونَّ  معتل اآلخر بالواو تدعو

 . يبنى الفعل عمى الفتح  يرِمَينَّ  معتل اآلخر بالياء يرمي

 2جدول رقم 

 .إسناد الفعل األمر المبني عمى حذف اآلخر 

توكيده  نوعو الفعل
 بالنون

 إعرابو وما يطرأ عميو من تغيير

 مبني عمى الفتح اضرَبنْ  . مبني عمى السكون اضرب

 .  ـ ردت ألفو وقمبت ياء مفتوحة 1 اسعين .مبني عمى حذف حرف العمة  اسع

 . ـ مبني عمى الفتح 2

 .  ـ ردت الواو مع فتحيا 1 ادعَونْ  .مبني عمى حذف حرف العمة  ادع

 .  ـ مبني عمى الفتح 2

 .  ـ ردت الياء مع الفتح 1 ارمَينْ  .مبني عمى حذف حرف العمة  ارم

 .  ـ مبني عمى الفتح 2

 3جدول رقم 
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 إسناد الفعل المضارع المجزوم ، وعالمة جزمو حف اآلخر

 إعرابو وما يطرأ عميو من تغيير  توكيد بالنون نوعو الفعل

 . مبني عمى الفتح في محل جزم  لم يضرَبنْ  مجزوم بالسكون لم يضربْ 

.  ـ ردت ألفو المحذوفة وقمبت ياء مفتوحة 1 لم يسعَينْ  مجزوم بحذف حرف العمة لم يسعَ 
 .  ـ مبني عمى الفتح في محل جزم 2

مجزوم وعالمتو حذف  ال تدعُ 
 حرف العمة

 .  ـ ردت الواو مع فتحيا 1 ال تدعَونْ 

 .  ـ مبني عمى الفتح في محل جزم 2

مجزوم وعالمة جزمو  ال ترمِ 
 حذف حرف العمة

 .  ـ ردت ياؤه مع فتحيا 1 ال ترمَينْ 

 .  ـ مبني عمى الفتح في محل جزم 2

 4جدول رقم 

 توكيد األفعال بالنون بعد إسنادىا إلى ضمائر الرفع البارزة 

 المعتل اآلخر بالياء المعتل اآلخر بالواو المعتل اآلخر باأللف الفعل الصحيح الضمير

 ليرميانَّ  يرميان ليغدوان يغدوان ليسعيانَّ  يسعيان ليكتبانِّ  يكتبان ألف االثنين

واو 
 الجماعة

 ليرُمنَّ  يرمون ليغُدنَّ  يغدون ليسَعُونَّ  يسعْونَ  ليكتُُبنَّ  يكتبون

ياء 
 المخاطبة

 لترِمنَّ  ترمين لتغِدنَّ  تغدين لتسَعِينَّ  تسَعْين لتكتُِبنَّ  تكتبين

 ليرمينانِّ  يرمين لتغدونانَّ  يغدون ليسعينانَّ  يسَعْينَ  ليكتبنانِّ  يكتبن نون النسوة

وىذه بعض الشواىد عمى توكيد األفعال بالنون بعد اتصاليا بالواو ، والياء واأللف سواء أكانت تمك 
 : الضمائر محذوفة ، أو غير محذوفة 

  . 1{وال تموُتنَّ إال وأنتم مسممون  }: قال تعالى 

  . 2{لتبَمُونَّ في أموالكم وأنفسكم  }: وقال تعالى 

  .3{وليسَئُمنَّ يوم القيامة  }: وقال تعالى 



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

91 

  . 4{فإما ترِينَّ من البشر أحد  }: وقال تعالى 

 : ومنو قول الشاعر 

         قالت ليا أختيا تعاتبيا       ال تفسِدنَّ الطواف في ىذر 

  . 5{وال تتبعانِّ سبيل الذين ال يعممون  }: ومنو قولو تعالى 

 : تنبييات وفوائد 

 ـ إذا أكد الفعل المضارع المسند إلى ألف االثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة بنون 1
نما يكون معربا بثبوت النون المحذوفة في حالة الرفع لتوالي األمثال ، أو  التوكيد ال يبنى ، وا 

 . بحذفيا في حالتي النصب ، أو الجزم 

 ـــــــــــــ

 . آل عمران 186 ـ 2.  آل عمران 102 ـ 1

 . مريم 26 ـ 4.  العنكبوت 13 ـ 3

 .  يونس 89 ـ 5

 

 ـ إذا أكد المضارع المسند إلى نون النسوة وجب الفصل بين النونين بألف زائدة كما ذكرنا سابقا ، 2
 . ويكون الفعل في ىذه الحالة مبنيا عمى السكون التصالو بنون النسوة 

 ـ يبقى الفعل المضارع المبني عمى الفتح ، أو عمى السكون محافظا عمى محل إعرابو األصمي 3
 . ىل يقرأن التمميذ الدرس : مثال الرفع . من رفع ، أو نصب ، أو جزم 

 . فعل مضارع مبني عمى الفتح التصالو بنون التوكيد في محل رفع : يقرأن 

  . 1{والالئي يئسَن من المحيض  }: ومنو قولو تعالى 

 . فعل مضارع مبني عمى السكون التصالو بنون النسوة في محل رفع : يئسن 
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 . لعل المسافر لن يتأخرن : ومثال النصب 

 . فعل مضارع مبني عمى الفتح التصالو بنون التوكيد ، في محل نصب : يتأخرن 

 . الطالبات لن ييممن الواجبات : ونحو 

 . فعل مضارع مبني عمى السكون التصالو بنون النسوة في محل نصب : ييممن 

 . ليت أخاك لم يخبرنك بما حدث : ومثال الجزم 

 . فعل مضارع مبني عمى الفتح في محل جزم : يخبرنك 

 . الفائزات لم يتسممن الجوائز : ونحو 

 . فعل مضارع مبني عمى السكون التصالو بنون النسوة في محل جزم : يتسممن 

 .  ـ ال تقع نون التوكيد الخفيفة بعد ألف االثنين ، وال بعد نون النسوة 4

 . لتجمسنْن : وال . واهلل لتجمسانْن : فال يقال 

 . أما بعد واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة فال يمنع من وقوعيا مانع 

 . وىل تكتبيَنْن . ىل تسافروَنْن : نحو 

 .  ـ تحذف النون الخفيفة إذا ولييا ساكن لكراىة اجتماع ساكنين في الكممة 5

 . اعمل الواجب : ففي نحو 

اعممْن الواجب ، ولكن ألن نون التوكيد الخفيفة ساكنة في األصل ، وأل التعريف ساكنة : األصل 
 . أيضا تحذف النون فرارا من التقاء الساكنين 

 ــــــــــــ

 . الطالق 4 ـ 6
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 الفصل الرابع

 اإلغراء والتحذير

  

 : تعريف اإلغراء 

        ىو نصب االسم المحبب عممو بفعل محذوف وجوبا تقديره الزم ، أو ما في معناه ، باعتباره 
 . مفعوال بو 

 . الكفاح الكفاح فيو طريق التحرر : نحو 

 .       االجتياد والنجاح فإنيما السبيل إلى الفوز 

 : تعريف التحذير 

      ىو نصب االسم المكروه عممة بفعل محذوف تقديره احذر ، أو ما في معناه ، باعتباره مفعوال 
 . بو 

 . الكسل الكسل ىو طريق الفشل : نحو 

 .        الكسل والرسوب إنيما السبيل إلى التأخر 

 : صور اإلغراء والتحذير 

 : لإلغراء والتحذير صورتان ىما 

 .  ـ التكرار ، والفعل معو واجب الحذف 1

 . البكور البكور ، والفوز الفوز ، واالجتياد االجتياد : نحو 

 . الكسل الكسل ، اإلىمال اإلىمال ، الكذب الكذب : ونحو 
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 : ومنو قول مسكين الدارمي 

        أخاك أخاك إنَّ من ال أخا لو     كساع إلى الييجا بغير سالح 

 . ويقصد بو عطف اسم مفرد عمى آخر ، والفعل معو واجب الحذف أيضا :  ـ العطف 2

 . الجد واالجتياد ، الكفاح والنضال : نحو 

 . الغش والخيانة . الكسل واإلىمال : ونحو 

العائد عمى " إياك "       ومن صور التحذير أن يكون المحذر منو ضمير النصب المنفصل 
المخاطب وزمرتو ، ويكون إما مكررا ، أو معطوفا عميو ، أو يكون االسم الذي يميو مجرورا بمن ، 

 . أو مصدرا مؤوال 

 . إياكن أن تتأخرن . إياكم من السمنة . إياك واإلىمال . إياك إياك : نحو 

 . أحذرك ، وأحذرك واإلىمال ، وباعدوا من السمنة ، واحذرن من أن تتأخرن : وأصل ىذه الصورة 

 : ومن شواىد المكرر قول الشاعر 

          أخاك أخاك فيو أجل ُذخر      إذا نابتك نائبة الزمان

 : ومنو قول اآلخر 

ـاء ولمشر جالب          فإياك إياك المراء فإنو      إلى الشر دعَّ

 . ِق أو احذر : ضمير منفصل مبني عمى الفتح في محل نصب بفعل محذوف تقديره : إياك 

ياك الثانية توكيد لفظي مبني عمى الفتح في محل نصب   . وا 

 .  1{ناقة اهلل وسقياىا  }: ومن شواىد المعطوف عميو قولو تعالى 
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 :ومنو قول الشاعر 

      فإياك واألمر الذي إن توسعت     موارده ضاقت عميك المصادر

 . والعطف في ىذه الصورة من باب عطف الجمل عمى الجمل 

 : فإياك واإلىمال نعربيا عمى النحو التالي 

ِق ، أو : ضمير منفصل مبني عمى الفتح في محل نصب مفعول بو لفعل محذوف تقديره : إياك 
 . احفظ 

احذر ، والمعطوف : مفعول بو لفعل محذوف تقديره : الواو حرف عطف ، اإلىمال : واإلىمال 
 . ِق نفسك : احذر اإلىمال ، والمعطوف عميو : جممة 

 . ِق نفسك ، واحذر اإلىمال : ألن أصل التركيب 

 . وقد يأتي المحذر منو غير مسبوق بحرف العطف 

 . إياك إياك الخيانة : نحو 

 : ومن شواىد المصدر المؤول الذي يمي إياك ولم يسبق بحر العطف قول الشاعر 

       إياك أن تعظ الرجال وقد      أصبحت محتاجا إلى الوعظ 

ذكرنا سابقا أن حكم المحذر منو النصب باعتباره مفعوال بو ، وعاممو فعل محذوف وجوبا : فائدة 
في كل الصور التي ذكرنا آنفا ، غير أنو قد يحذف الفعل جوازا إذا كان المحذر منو مفردا ، وىذه 

 . الصورة ضعيفة ، بل ذكر بعض النحاة أنيا خروج عن األصل 

 . الكفاح فإنو الطريق إلى تحرير الوطن : نحو 

 . الكذب فإنو سبب كل المعاصي : ونحو 

 . واحذر الكذب . الزم الكفاح : والتقدير 
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 : ومنو قول الشاعر 

        أخاك الذي إن تدعو لمممة       يجبك كما تبغي ويكفيك من بغى

أخاك ، حثت جاء بيا الشاعر منصوبة عمى اإلغراء بفعل محذوف ، غير مكررة ، : الشاىد قولو 
 .الزم أخاك : والتقدير . وال متعاطفة 
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 الفصل الخامس

 أسموب التعجب

  

 :تعريفو 

        تعبير كالمي يدل عمى الدىشة واالستغراب ، عن الشعور الداخمي لإلنسان عند انفعالو 
 . حين يستعظم أمرا نادرا ، أو صفة في شيء ما قد خفي سببيا 

 . ما أعظم التضحية ، وأعظم بالفضيمة : نحو 

 .       وما أجمل السماء ، وأجمل بالسماء 

  . 1{فما أصبرىم عمى النار  }: ومنو قولو تعالى 

 : وقول الشاعر 

       فما أكثر اإلخوان حين تعدىم     ولكنيم في النائبات قميل

:  أنواع األساليب التعجبية 
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 :       لمتعجب صيغ كثيرة منيا السماعي ، ومنيا القياسي 

 :  أوال ـ أساليب التعجب السماعية 

       ىي األساليب التي وضعت في األصل لغير التعجب ، والتي ال وزن ، أو قاعدة قياسية ليا 
، ولكنيا تدل عميو باالستعمال المجازي ، وال عالقة ليا أصال بو ، وألفاظيا ال تدل عميو صراحة ، 

نما دلت عميو داللة عارضة عن طريق النطق بيا مجازا   . وا 

 : ومن تمك األساليب اآلتي 

 . مضافا إلى لفظ الجاللة إلظيار التعجب والدىشة " سبحان "  ـ استعمال المصدر 1

 . سبحان اهلل : نحو 

فسبحان اهلل بمفظيا ومعناىا وضعت أصال لمدعاء والعبادة ، تم استخدمت في التعجب عمى غير 
 . األصل 

 ! ! سبحان اهلل : " ومنو قول الرسول ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ 

 " . إن المؤمن ال ينجس حيا ، وال ميتا 

 . هلل دره من فارس : أو . هلل دره فارسا : ومنو قوليم 

 ـــــــــــــــ

 .البقرة  175 ـ 1

  

 : ومنو قول عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب 

 ! ! " . هلل در ابن حنتمة أيَّ رجل كان " 
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 " . هلل أنت من رجل : "  ـ ما ورد عن العرب قوليم 2

فالنسبة المخاطب هلل ال تدل عمى التعجب ، ولكن لورود ىذا األسموب غالبا في مواقف اإلعجاب 
 . والدىشة أفاد معنى التعجب 

 .  ـ االستفيام الذي تضمن معنى التعجب 3

  . 1{كيف تكفرون باهلل وكنتم أمواتا فأحياكم  }: نحو قولو تعالى 

بمفظيا ومعناىا تفيد في األصل االستفيام ، ولكنيا في ىذا المقام دلت عمى التعجب " كيف " فكممة 
 . داللة عارضة عمى سبيل المجاز 

 " : وىو ما يعرف بالنداء التعجبي "  ـ استعمال صيغة النداء 4

 : كقول الشاعر 

       فيالك من ليل كأن نجومو      بكل مغار الفتل شدت بيذبل 

 : كقول الشاعر .  ـ استعمال اسم فعل األمر 5

 ! !        واىا لسممى ثم واىا واىا 
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 :ثانيا ـ صيغ التعجب القياسية 

تمك الصيغ التي وضعيا الصرفيون لتدل بمفظيا ومعناىا :         ويقصد بصيغ التعجب القياسية 
 : عمى التعجب والدىشة ، وىما صيغتان 

 . ما أكرم العرب ، وما أعظم اإلسالم : نحو .  ـ ما أفعمو 1

 . أكرم بالعرب ، وأعظم باإلسالم : نحو .  ـ أفعل بو 2

 : تركيب صيغ التعجب 

 : تتركب ىذه الصيغة من مكونات ثالثة ىي : ما أفعمو 

 . ما التعجبية ، وفعل التعجب ، والمتعجب منو 

 ــــــــــــ 

 .  البقرة 28 ـ 1

، ولكنو شيء عظيم ، فيي في قوة الموصوفة ، لذلك صح " شيء " نكرة تامة بمعنى : أ ـ ما 
 . االبتداء بيا 

ليس ، وعسى " فعل ماض جامد ال يتصرف ، مثمو مثل بقية األفعال الجامدة : ب ـ فعل التعجب 
 . ، وغيرىا " ، ونعم ، وبئس 

 . ما أكرمني ، وما أحوجني إلى المساعدة : فإذا دخمت عميو نون الوقاية تقول 

 . وما إلى ذلك . وما أفقرني إلى عفو اهلل 

 . في محل رفع خبر " ما " التي ىي أداة التعجب ، والجممة كميا بعد " ما " وفيو ضمير يعود عمى 
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 . وىو االسم المنصوب الواقع مفعوال بو بعد فعل التعجب : ج ـ المتعجب منو 

 . وما أجبن العدو ، وما أقبح النفاق . وما أروعو . ما أعذب الشعر : نحو 

فالشعر ، وضمير ىاء الغائب ، والعدو ، والنفاق كميا ألفاظ متعجب منيا ، وقد جاء مكممة لمجممة 
 .الفعمية ، وحكميا النصب دائما عمى أنيا مفاعيل بيا 

 : وتتكون ىذه الصيغة أيضا من مكونات ثالثة ىي : أفعل بو 

 . فعل التعجب ، والباء ، والمتعجب منو 

 . ىو فعل ماض مبني عمى السكون ، جاء عمى صيغة األمر : أ ـ فعل التعجب 

 : صورتين ىما " أفعل " ومن خالل التعريف السابق يالحظ أن لفعل التعجب 

 .  ـ أن يعرب ىو نفسو عمى أنو فعل أمر مبني عمى السكون 1

 .  ـ أن يعرب ما بعده عمى تقدير أنو فعل ماض 2

 . حرف جر زائد ، واالسم المتصل بيا مجرور لفظا مرفوع محال عمى ألنو فاعل : ب ـ الباء 

وىو االسم المتصل بحرف الجر الزائد لذلك يعرب مجرورا لفظا ، مرفوعا عمى : ج ـ المتعجب من 
 . المحل ألنو فاعل لفعل التعجب باعتباره فعال ماضيا 

 : ويقال إن اليمزة في األفعال الماضية تقديرا لمصيرورة ، فإذا قمنا 

 : كان أصميا تقديرا . أعذْب بالقرآن أدبا وتيذيبا 

 . صار القرآن ذا عذب أدبا وتيذيبا : ومعناىا . أعذَب القراُن أدبا وتيذيبا 

 . أجمَل الطبيعُة ماًء وخضرة : كان أصميا . أجمْل بالطبيعة ماًء وخضرة : ونحو 
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 .  صارت الطبيعة ذا جماٍل ماًء وخضرة : ومعناىا 

 

 .شروط التعجب بصيغتي ما أفعمو ، وأفعل بو 

 : أوال ـ يتم التعجب من الفعل مباشرة بالشروط اآلتية 

 .  ـ إذا كان الفعل ثالثيا ، مثل َجُمَل ، وكرم ، وحسن ، وطيب ، وضرب ، وكفر 1

 .  ـ أن يكون تاما غير ناقص ، فال يكون من أخوات كان ، أو كاد ، أو ما يقوم  مقاميا 2

 . ما عمم ، وال ينسى ، وال يخشى ، ولم يفعل :  ـ مثبتا غير منفي ، فال يكون مثل 3

 .  ـ أن يكون مبنيا لممعموم 4

 . نعم وبئس ، وليس ، وعسى ونحوىا :  ـ أن يكون تام التصرف ، غير جامد ، فال يكون مثل 5

مات ، : أن يصح الفعل لممفاضمة بالزيادة والنقصان ، فال يكون مثل :  ـ قابال لمتفاوت ، أي 6
 . وغرق ، وعمى ، وفني ، ونظائرىا 

عرج ، وعور ، وحمر ، وكتع ، : ، مثل " أفعل فعالء "  ـ أال يكون الوصف منو عمى وزن 7
أعرج عرجاء ، وأعور : وخضر ، فالوصف من األلفاظ السابقة عمى وزن أفعل ومؤنثو فعالء فنقول 

 . عوراء ، وأحمر حمراء ، وأكتع كتعاء ، وأخضر خضراء 

بدون : فإذا استوفى الفعل الشروط السابقة تعجبنا منو عمى الصيغتين المذكورتين مباشرة ، أي 
 .وساطة 

 . وأطيب باليواء . ما أطيب اليواء : نحو 

 . وأعذب بالماء .       وما أعذب الماء 
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  .1{قتل اإلنسان ما أكفره  }: ومنو قولو تعالى 

 ــــــــــــــ 

  .  عبس 17 ـ 1

 : ومنو قول الشاعر 

        أعظم بأيام الشباب نضارة    يا ليت أيام الشباب تعود 

نما نتعجب  ثانيا ـ أما إذا افتقد الفعل شرطا من الشروط السابقة ، فال يصح التعجب منو مباشرة ، وا 
 : منو بوساطة عمى النحو التالي 

 ـ إذا كان الفعل زائدا عمى ثالثة أحرف ، مثل دحرج ، وبعثر ، وانتصر ، وانكسر ، واستعمل ، 1
 . واستعان 

 . كان ، وأصبح ، وأضحى ، وكاد وأوشك :  ـ أو كان ناقصا غير تام ، مثل 2

 ـ أو كان الوصف منو عمى وزن أفعل فعالء ، وذلك فيما دل من األفعال عمى لون ، أو عيب ، 3
 . أصفر ، وأعور ، وأىيف : أو حمية مثل 

فإننا نتعجب من األفعال السابقة وما شابييا بصورة غير مباشرة ، وذلك بأن نستعين بأفعال 
ما أفعمو ، أو " مساعدة مستوفية لمشروط التي ذكرناىا آنفا في الفعل الثالثي ، ونأخذ منيا صيغة 

 . ، ثم نأتي بمصدر الفعل الذي نريد التعجب منو سواء أكان المصدر صريحا ، أم مؤوال " أفعل بو 

ما أجمل ، ما أعظم ، ما أحسن ، ما أكبر ، ما أصغر : ومن األفعال المساعدة عمى وزن ما أفعمو 
 . ، ما أشد ، ما أكثر ، ما أحب 

أجمل بو ، وأعظم بو ، وأحسن بو ، وأكبر بو ، وأصغر بو ، وأشدد بو : ومنيا عمى وزن أفعل بو 
 .، وأكثر بو ، وأحبب بو 
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 : كيفية عممية التعجب 

 . ما أكرم العرب : كرم ، نقول : مثل .  ـ الفعل المستوفي الشروط 1

 .      وأكرم بالعرب 

 : ومنو قول الشاعر 

         أعزز بنا وأكف إن دعينا      يوما إلى نصرة من يمينا

 . تدحرج ، اندحر ، استعمل ، استعان : مثل :  ـ الفعل المزيد 2

 : ال يصح التعجب من األفعال السابقة مباشرة ، ولمتعجب منيا نتبع اآلتي 

 نأتي بفعل مساعد عمى الصيغة المطموبة مما ذكرنا في القائمة السابقة ، أو ما شابييا ، 

 ( .  1)أعظم ، ثم ، نأتيبالمصدر الصريح ، أو المؤول من الفعل : وليكن الفعل 

 : ويتم تركيب الجممة كاآلتي 

 .ما أعظم أن تتدحرج ىذه الصخرة . ما أعظم تدحرج ىذه الصخرة 

 . وأعظم بأن تتدحرج ىذه الصخرة . وأعظم بتدحرج ىذه الصخرة 

 . وما أفضل أن تستعمل السواك . ما أفضل استعمال السواك : ومنو 

 . وأفضل بأن تستعمل السواك .        وأفضل باستعمال السواك 

 . كان ، وأصبح ، وكاد : مثل .  ـ الفعل الناقص 3

ما : نتبع في التعجب منو ما اتخذناه مع الفعل المزيد ، فإذا أردنا أن تعجب من الفعل أصبح نقول 
 . وما أجمل أن تصبح السماء صافية . أجمل إصباح السماء صافية 
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 . وأجمل بأن تصبح السماء صافية .       وأجمل بإصباح السماء صافية 

 ـ وكذلك إذا كان الوصف من الفعل عمى وزن أفعل فعالء ، تعجبنا منو بوساطة الفعل المساعد ، 4
 . والمصدر الصريح ، أو المؤول من الفعل الذي نريد التعجب منو 

 : ومن األفعال التي يكون الوصف منيا عمى أفعل فعالء 

 . لمداللة عمى حمية : وىيف . لمداللة عمى عيب : وعرج . لمداللة عمى لون : َحُمَر 

 : وعند التعجب من تمك األفعال نقول 

 . وما أشد أن يحمر البمح . ما أشد حمرة البمح 

 . وأشدد بأن يحمر البمح . وأشدد بحمرة البمح 

ذا كان الفعل مبنيا لممجيول ، أو منفيا ، تعجبنا من بوساطة الفعل المساعد والمصدر المؤول 5  ـ وا 
 . فقط من الفعل الذي نريد التعجب منو 

 ـــــــــــــــ 

 . ما كان مشتقا من لفظ الفعل مباشرة لمداللة عمى الحدث :  ـ المصدر الصريح 1

 . . . استعماال : اندحارا ، استعمل : تدحرجا ، اندحر : تدحرج : مثل 

أن : نحو . وىو ما كان مكونا من أن المصدرية والفعل المضارع ، أو ما المصدرية والفعل الماضي : والمصدر المؤول 
 . يتدحرج ، أو ما تدحرج 

  

 . ُيقال ، ُيباع ، ُيعاد ، ُيساء : والفعل المبني لممجيول مثل 

 . وأعظم بأن يقال الحق . ما أعظم أن ُيقال الحق : عند التعجب منو نقول 
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 . ال ينسى ، ال يخشى : والفعل المنفي مثل 

 . وأجمل بأاّل ينسى الرجل وطنو . ما أجمل أاّل ينسى الرجل وطنو : نحو 

ذا كان الفعل غير قابل لمتفاوت ، أو جامدا فال يصح التعجب منو مطمقا 6  .  ـ وا 

ألن الفعل إذا كان معناه غير قابل لمتفاوت فإنو ال يصمح لممفاضمة بين الشيئين ال بالزيادة ، وال 
بالنقصان ، وألن الفعل الجامد ال يتصرف ، وما ال يتصرف ال نستطيع أن نأخذ من الصيغة 

 . المطموبة 

  

 : العالقة بين مكونات صيغتي التعجب 

      األصل في صيغتي التعجب مجيئيما عمى الترتيب الذي رأيناه في األمثمة السابقة ، فال يتقدم 
وفعل التعجب ، وال بين فعل التعجب " ما " عمييما معموليما ، كما ال يصح أن يفصل فاصل بين 

 . والمتعجب منو 

 : غير أن ىناك بعض االستدراكات وىي عمى النحو التالي 

 . الزائدة " كان " التعجبية وفعل التعجب بـ " ما "  ـ يجوز الفصل بين 1

 . ما كان أصبر المناضمين عمى أذى الييود : نحو 

 .       وما كان أقوى شعبنا إذا وّحد صفوفو من جديد 

 : ومنو قول امرئ القيس 

        أرى أم عمر دمعيا قد تحدرا      بكاء عمى عمرو وما كان أصبرا 

 .  ـ جواز الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منو بالجار والمجرور 2
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 . ما أحسن بالرجل أن يصدق ، وما أقبح بو أن يكذب : " نحو قول العرب 

 هلل در بني سميم ما أحسن في الييجا : " ومنو قول عمرو بن معد يكرب عن بني سميم 

 " . لقاءىا ، وأكرم في المزبات عطاءىا ، وأثبت في المكرمات بقاءىا 

 : ومنو قول الشاعر 

        خميمي ما أحرى بذي المب أن ُيرى      صبورا ولكن ال سبيل إلى الصبر 

 . ما أحرى بذي المب أن يرى صبورا : الشاىد قولو 

 " . بذي " حيث فصل بين فعل التعجب ، والمتعجب منو بالجار والمجرور 

 .  ـ جواز الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منو بالظرف 3

 . ما أقوى لحظة الفراق المؤمن عمى الصبر : نحو 

 .        وما أفضل بعد الصالة الدعاء 

 : ومنو قول معن بن أوس 

         أقيم بدار الحزم ما دام حزميا      وأحر إذا حالت بأن أتحوال

 . وأحر إذا حالت بأن يتحوال : الشاىد قولو 

 " . إذا " بالظرف " بأن أتحوال " وبين المتعجب منو " أحر " حيث فصل بين فعل التعجب 

 .  ـ يجوز الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منو بالنداء 4

 . ما أنبل ـ يا محمُد ـ أخالقك : نحو 
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 : التعمق بفعل التعجب 

 ـ إذا تعمق بفعل التعجب مجرور ىو فاعل في المعنى ُجر بإلى ، ال يكون ذلك إال في حب ، أو 1
 . بغض 

 . ما أحب الصادق إلى قمبي : نحو 

 .       وما أبغض الكاذب إلى نفسي 

وىو الفاعل في المعنى ، ألنو ىو الذي يحب " القمب " فالمجرور بإلى في الجممة األولى كممة 
 . الصادق 

وىو الفاعل في المعنى ، ألنو ىو الذي يبغض الكاذب " النفس " والمجرور في الجممة الثانية كممة 
 . 

 .  ـ إذا تعمق بفعل التعجب مجرور ىو مفعول بو في المعنى جر بالالم 2

 . ما أحب المثقف لمقراءة : نحو 

 .       وما أبغض المخمص لمخيانة 

 . فالقراءة في المثال األول مفعول بو في المعنى ، ألن المثقف يحبيا 

 . والخيانة في المثال الثاني مفعول بو في المعنى ، ألن المخمص يبغضيا 

ذا كان الفعل الذي تريد أن تتعجب منو يدل عمى عمم ، أو جيل ، أو ما 3   ـ وا 

 . في معناىما جررت المفعول بو بالباء 

 . ما أعممو بأحوال الشعوب : نحو 
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 .        وما أعرفو بالحق 

 .       وما أبصره بالدين 

 .       وما أجيمو بمكارم األخالق 

 .يعمم أحوال الشعوب ، ويعرف الحق ، ويبصر الدين : واألصل 

 . ويجيل مكارم األخالق 

 ـ إذا كان فعل التعجب متعديا في األصل بحرف الجر ، أبقيت مفعولو مجرورا ، ويبقى 4
 . االستعمال كما ىو 

 . ما أقساني عمى الخائن : نحو 

 .       وما أرضاني عن المخمص 

 .      وما أشد تمسكي بالصدق 

 .      وما أسرع استجابتي إلى الحق 

 . أقسو عمى الخائن ، وأرضى عن الحق : واألصل 

 .           وأتمسك بالصدق ، وأستجيب إلى الحق 

، إال إذا كان المتعجب منو مصدرا مؤوال " أفعل بو "  ـ ال يجوز حذف حرف الجر في صيغة 5
 . مسبوقا بأْن ، أو أنَّ 

 . أحبب إلى أسرتي أن أتفوق : نحو 

عرابيا   .فعل ماض جامد مبني عمى السكون جاء عمى صورة األمر : أحبب : وا 
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 . جار ومجرور متعمقان بالفعل أحبب : إلى أسرتي 

أن حرف مصدري ونصب ، أتفوق فعل مضارع منصوب بأن ، وعالمة نصبو الفتحة ، : أن أتفوق 
: واألصل . والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا ، والمصدر المؤول في محل رفع فاعل أحبب 

 . أحبب إلى أسرتي بأن أتفوق 

 . ما أحرى بالطالب أن يكون مجتيدا : ومنو 

 . وأخمق بالمعمم أن يكون قدوة لطالبو 

 : ومنو قول العباس بن مرداس 

          وقال نبي المسممين تقدموا       وأحبب إلينا أن تكون المقدما

 : ومنو قول اآلخر 

         أخمق بذي الصبر أن يحظى بحاجتو     ومدمن القرع لألبواب أن يمجا

  

 : إعراب أسموب التعجب 

 ما أجمل السماء 

 . تعجبية مبنية عمى السكون في محل رفع مبتدأ : ما 

ىو يعود عمى : فعل ماض جامد مبني عمى الفتح ، وفاعمو ضمير مستتر فيو جوازا تقديره : أجمل 
 . ما 

 . مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة : السماء 

 " . ما " والجممة الفعمية في محل رفع خبر المبتدأ 
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 أجمل بالسماء

 . فعل ماض جامد مبني عمى السكون جاء عمى صورة األمر : أجمْل 

الباء حرف جر زائد ، والسماء فاعل مرفوع بضمة مقدرة عمى آخره منع من ظيورىا : بالسماء 
 . اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد 

  

 النداء التعجبي

       من أساليب التعجب ما يعرف في المغة بالنداء التعجبي وىو يجري مجرى أسموب االستغاثة 
 . مع فارق في المعنى 

التي ىي حرف نداء وتعجب ، وال يستعمل غيرىا من أحرف النداء " يا " يتكون النداء التعجبي من 
ليذه الغاية ، ومن المنادى المتعجب منو عمى أن يكون مجرورا بالالم المفتوحة ، وقد تحذف تمك 

 . الالم أحيانا ، ولو ما لممنادى من أحكام إعرابية 

 .يا َليدوء البحر ، ويا لصفاء السماء ، ويا لرقة اليواء : نحو 

 . يا لميول ، ويا لمفاجعة : ومنو قوليم 

 . يا جمال الطبية ، ويا عبق أنساميا : ونحو 
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 : فوائد وتنبييات 

 ـ يجوز التعجب من األفعال التي ال يصح التعجب منيا مطمقا إذا أريد بيا معنى غير المعنى 1
 " . مات " الحقيقي الذي جرت العادة عمى استعمالو ، كالفعل 

 . إذا أريد بالموت معنى البالدة . ما أموت الرجل : نقول 

فنقول .  ـ ويجوز التعجب من بعض األفعال بطريقة مباشرة مع أنيا لم تستوف الشروط الالزمة 2
 . وما أعطاه . ما أتقى عمّيا : في بعض األفعال المزيدة 

 ـ يجوز في حاالت نادرة حذف المتعجب منو من صيغتي التعجب ، إذا كان الكالم واضحا بدونو 3
 . ، ويفيم من سياقو ن وغالبا ما يكون ىذا في الشعر 

 : كقول عمي بن أبي طالب 

       جزى اهلل قوما قاتموا في لقائيم      لدى الروع قوما ما أعز وأكرما 

 : ومنو قول الشاعر 

ن يستغن يوما فأجِدرِ         فذلك إن يمق المنية يمقيا      حميدا وا 
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 الفصل السادس

 أسموب المدح والذم

  

نعم "        من األساليب النحوية التي استخدميا العرب لمتعبير عن المدح ، أو الذم ، أسموب 
ساء ، وحسن ، وضعف " ، وغيرىا من األفعال التي تسد مسدىا كـ " حبذا وال حبذا " ، و " وبئس 

 . وما قام مقاميا " ، وكبر 

  

 : أوال ـ أفعال المدح 

 : خصص النحاة لمداللة عمى المدح األفعال اآلتية 

 . فعل ماض جامد خصص إلنشاء المدح :  ـ نعم 1

 . ونعم العمل العبادة . نعم الحياة اآلخرة : نحو 

في " الحياة " ، والفاعل " نعم " في المثالين السابقين يجد أن جممة المدح تكونت من فعل المدح 
في المثال " اآلخرة " في المثال الثاني ، والمخصوص بالمدح وىو " العمل " المثال األول ، و 

 . في المثال الثاني " والعبادة " األول ، 

  . 1{ونعم دار المتقين جنات عدن يدخمونيا  }: ومنو قولو تعالى 

الذي يعرب فاعال " ذا " فعل جامد خصص إلنشاء المدح ، وىو مركب مع اسم اإلشارة :  ـ حبذا 2
 . 

 . وحبذا اإلخالص في العمل . حبذا األمانة : نحو 

 . فعل المدح ، وذا اسم إشارة في محل رفع فاعل ، واإلخالص مخصوص بالمدح : حب 

 : ومنو قول الشاعر 
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       يا حبذا جبل الريان من جبل      وحبذا ساكن الريان من كانا 

 : ومنو قول كنزة أم شممة وقد جمعت فيو فعمي المدح والذم حبذا ، وال حبذا 

      أال حبذا أىل المال غير أنو      إذا ذكرت مّي فال حبذا ىيا 

 ـــــــــــ 

 .  النحل 30 ـ 1

  

 : ثانيا ـ أفعال الذم 

 : كما خصص النحاة لمداللة عمى الذم األفعال اآلتية 

 . فعل جامد وضع إلنشاء الذم :  ـ بئس 1

 . وبئس العدو إسرائيل . بئس الخمق الخيانة : نحو 

 . فعل ماض جامد مبني عمى الفتح إلنشاء الذم : بئس 

 . فاعل بئس مرفوع بالضمة : الخمق 

 . مخصوص بالذم ، وسنتعرض إلعرابو في موضعو : الخيانة 

  . 1{وبئس الرفد المرفود  }: ومنو قولو تعالى 

 . ، وذا اسم اإلشارة فاعمو " حب " فعل جامد مركب من ال النافية السابقة لمفعل :  ـ ال حبذا 2

 . وال حبذا الكذب . ال حبذا اإلسراف : نحو 

 . فعل الذم ، وذا اسم إشارة في محل رفع فاعمو ، والكذب مخصوص بالذم : ال حب 

 : ومنو قول الشاعر ، وقد جمع بيت فعمي المدح والذم 
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     أال حبذا عاذري في اليوى     وال حبذا الجاىل العاذل 

 . ، وىو جامد إلنشاء الذم " ساء "  ـ من األفعال التي تمحق بئس ، وال حبذا ، الفعل 3

  . 2{فساء مطر المنذرين  }: نحو قولو تعالى 

  . 3{فساء صباح المنذرين  }: وقولو تعالى 

 . صباحيم : مطرىم ، وفي الثانية : والمخصوص بالمدح في اآليتين محذوف تقديره في األولى 

ثالثا ـ ىناك بعض األفعال القياسية وضعيا النحاة لمداللة عمى المدح ، أو الذم غير التي ذكرنا آنفا 
 . بفتح الفاء ، وضم العين " َفُعَل " ، وىي كل فعل ثالثي عمى وزن 

 . َحُسن ، وضعف ، وكبر ، وشرف ، وقبح ، وخبث ، وغرىا : مثل 

 ـــــــــــ 

 .  الشعراء 173 ـ 2.  ىود 100 ـ 1

 . الصافات 177 ـ 3

  

  .1{وحسن أولئك رفيقا  }: نحو قولو تعالى 

  . 2{ضعف الطالب والمطموب  }: وقولو تعالى 

  . 3{كبرت كممة تخرج من أفواىيم  }: وقولو تعالى 

  . 4{كبر مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تعممون  }: وقولو تعالى 

 . شرف الصديق عمّي : ونحو 

 . قبح الرجل أبو ليب : ونحو 

 . خبثت المرأُة حمالُة الحطب : ونحو 
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 : فاعل نعم وبئس 

 :      لفاعل نعم وبئس أربع حاالت ىي 

 " : أل "  ـ أ يكون معرفا بـ 1

  . 5{وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل : ومنو قولو تعالى . نعم الصديق الكتاب : نحو 

  . 6{نعم المولى ونعم النصير  }: وقولو تعالى 

  . 7{واألرض فرشناىا فنعم الماىدون  }: وقولو تعالى 

 : ومنو قول الشاعر 

       نعم الفتى المرّي أنت إذا ىم      حضروا لدى الحجرات ناَر الموقد 

 . فالوكيل ، والمولى ، والنصير ، والفتى ، جمييا أفعال نعم معرفة بأل 

 . بئس القول الكذب : ومثال فاعل بئس 

  . 8{وبئس المصير  }: ومنو قولو تعالى 

  .9{بئس االسم الفسوق بعد اإليمان  }: وقولو تعالى 

 ـــــــــــ 

 .  الحج 73 ـ 2.  النساء 68 ـ 1

 .  الصف 3 ـ 4.  الكيف 5 ـ 3

 .  الذاريات 48 ـ 7.  األنفال 40 ـ 6.  آل عمران 173 ـ 5

 .  الحجرات 11 ـ 9.  البقرة 126 ـ 8
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 : ومنو قول الشاعر 

       والتغمبيون بئس الفحل فحميم      فحال وأميم زاّلء منطيق 

 . فالمصير ، واالسم ، والفحل ، أفعال بئس معرفة بأل 

 :  ـ أن يكون مضافا إلى المعرف بأل 2

 . نعم عمل الطالب االجتياد : نحو 

 . فاعل نعم مضاف إلى كممة الطالب المعرفة بأل : فعمل 

  . 1{ونعم أجر العاممين  }: ومنو قولو تعالى 

 : ومنو قول الشاعر 

        نعمت جزاء المتقين الجنة     دار األماني والمنى والمنة 

  . 2{وبئس مثوى الظالمين  }: ومنو قولو تعالى 

نعم صديقا : نحو " شيء " النكرة التامة بمعنى " ما "  ـ أن يكون ضميرا مميزا بنكرة ، أو بـ 3
 . وبئس خمقا األنانية . المخمص 

 " . ما " في ميم " نعم " بدغام ميم . نعّما محمد : أو . نعم ما محمد : ونحو 

 . ىو صديقا : ففاعل نعم وبئس في المثالين السابقين ضمير مستتر مميز بنكرة ، تقديره 

 : ومنو قول الشاعر 

       نعم امرءا ىرم لم تعر نائبة     إال وكان لمرتاع ليا وزرا 

امرءا ، : ىو ، والتمييز : نعم امرءا ىرم ، حيث جاء فاعل نعم ضمير مستتر تقديره : الشاىد 
 . وىرم مخصوص بالمدح 
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  . 3{إنيا ساءت مستقرا ومقاما : ومنو قولو تعالى 

وفي المثال الثالث جاء فاعل نعم أيضا ضميرا مستترا ، ولكنو مميز بما التي بمعنى شيء ، 
 . نعم ىو شيئا : والتقدير 

 : الموصولتين " من " ، أو " ما "  ـ أن يكون 4

 ـــــــــــ 

 . آل عمران 151 ـ 2.  آل عمران 136 ـ 1  

 .  الفرقان 66 ـ 3 

  

 . وبئس من يسيء إلى وطنو مروج المخدرات . نعم ما قدمَت الصدقُة : نحو 

فما ، ومن في المثالين السابقين أسماء موصولة ، وقع كل منيما فاعال لنعم في المثال األول ، 
 . وفاعال لبئس في المثال الثاني 

  . 1{إن اهلل نعما يعظكم بو  }: ومنو قولو تعالى 

  . 2{لبئس ما كانوا يصنعون  }: وقولو تعالى 

  

 : إعراب المخصوص بالمدح أو الذم 

 .  ـ األصل في مخصوص نعم وبئس أن يتأخر عن الفعل وفاعمو 1

 . نعم الخبر السار : نحو 

 : وفي ىذا التركيب لممخصوص وجيان من اإلعراب 

 . مبتدأ مرفوع ، والجممة من فعل المدح وفاعمو في محل رفع خبر مقدم : أ ـ السار 
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 . ىو السار : ب ـ أو يعرب خبر مرفوع لمبتدأ محذوف ، والتقدير 

 . محمد نعم الصديق : نحو .  ـ إذا تقدم المخصوص عمى الفعل والفاعل 2

 . مبتدأ مرفوع ، والجممة الفعمية في محل رفع خبر : محمد 

 .حبذا اإلخالص ، وال حبذا الكسل : أما إعراب 

 . فيو عمى النحو التالي 

 . فعل ماض مبني عمى الفتح إلنشاء المدح : حب 

 . اسم إشارة مبني عمى السكون في محل رفع فاعل : ذا 

مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة ، والجممة الفعمية قبمو في محل رفع : اإلخالص 
 . خبر 

 .  تفيد النفي " ال " ولتركيب ال حبذا نفس اإلعراب ، غير أن 

 ـــــــــــــ 

 . المائدة 63 ـ 2.  النساء 58 ـ 1

  

 : تنبييات وفوائد 

 .  ـ قد يأتي فاعل نعم ، أو بئس مضافا إلى المضاف لممعرف بأل 1

 . نعم حارس كرة القدم إبراىيم : نحو 

 : ومنو قول الشاعر 

         فنعم ابن أخت القوم غير كاذب     زىيٌر حسام مفرد من حمائل
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 . وقد يضاف إلى نكرة 

 . نعم رجل فضل خالد : نحو 

 ـ األصل في فاعل نعم ، أو بئس إذا كان مميزا بنكرة أن يكون ضميرا مستتر ، غير أنو يجوز 2
 . أن يكون اسما ظاىرا 

 . نعم القائد قائدا خالد بن الوليد : نحو 

 .تمييز منصوب بالفتحة : فاعل نعم مرفوع ، قائدا : فعل المدح ، القائد : نعم 

خالد مخصوص بالمدح مبتدأ مرفوع ، والجممة الفعمية قبمو في محل رفع خبر ، أو خبر لمبتدأ 
 . بدل مرفوع ، وىو مضاف ، الوليد مضاف إليو مجرور : ىو خالد ، ابن : محذوف ، والتقدير 

 : ومنو قول الشاعر 

        نعم الفتاة فتاًة ىنُد لو بذلت      رد التحية نطقا أو بإيماِء 

الموصولة ، ونستدل عمى ذلك من الفعل الواقع " ما "  ـ ذكرنا سابقا أن فاعل نعم أو بئس يكون 3
 . بعدىا ، والذي يكون مع جممتو ال محل لو من اإلعراب صمة ما 

 . نعم ما يؤديو المؤمن الصالة في أوقاتيا : نحو 

فما موصولة ، وىي فاعل نعم ، ويالحظ أنيا جاءت متموة بفعل ، والفعل وما في حيزه ال محل لو 
غير أنو ال يشترط بمجيء الفعل بعدىا أن تكون موصولة ، فقد . من اإلعراب ، كما ذكرنا سابقا 

 . يتموىا الفعل ، وتكون نكرة موصوفة ، وتعرب عندئذ تمييزا ، وفاعل نعم ، أو بئس ضمير مستتر 

 . نعم ما حثيم عمى العمل النصح السديد : نحو 

المتصمة ببعض األفعال التي " ما " وقد تكون أيضا في ىذا الموضع كافة ال عمل ليا ، وىي تشبو 
 . ركبت معيا عمى صورة معينة ال تفارقيا 

 . قمما ، وطالما : مثل 
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. حرفا مصدريا " ما " وفي ىذه الحالة ال تحتاج نعم ، أو بئس إلى فاعل ، أو مخصوص ، وتكون 
 . نعما يقوم بو العامل المخمص : نحو 

 . بعد نعم ، أو بئس متموة بمفرد سواء أكان اسما ، أم ضميرا " ما "  ـ وقد تأتي 4

 .  بئس ما عمٌل بال نتائج مجدية : نحو 

  . 1{إن تبدوا الصدقات فنعما ىي  }: ومنو قولو تعالى 

، " حبذا " نكرة تامة ، وتعرب تمييزا ، وىي مركبة مع الفعل تركيب " ما " ففي المثال األول تكون 
عمل " وفاعل نعم ، أو بئس ضمير مستتر ، والمخصوص بالمدح ، أو الذم االسم الذي يمييا وىو 

 . " 

 . بئس الشيء عمل : والتقدير 

 " . ىي " معرفة تامة ، وتعرب فاعال ، والمخصوص " ما "وفي المثال الثاني تكون 

 . نعم الشيء ىي : والمعنى 

" ، وعندما تكون معرفة تامة تكون بمعنى " شيء " نكرة تامة تكون بمعنى " ما " وعندما نعتبر 
 . وفي الحالتين ال تحتاج إلى صمة " . الشيء 

بعد نعم ، أو بئس غير متموة بشيء ، فتكون في ىذه الحالة معرفة تامة أيضا " ما "  ـ وقد تأتي 5
 .، وتعرب فاعال ، لنعم ، أو بئس ، والمخصوص محذوف 

 . فاز المتسابقون فوزا نعما : نحو 

في المثال السابق معرفة تامة ، في محل رفع فاعل ، ومخصوص نعم محذوف ، والتقدير " ما " فـ 
 . نعم الشيء الفوز : 

في المثال السابق نكرة تامة ، وتعرب عندئذ تمييزا ، وفاعل نعم ومخصوصيا " ما " وقد تكون 
 . محذوفان 
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 ـــــــــــ 

 . البقرة 271 ـ 1

  

 . فاز المتسابقون فوزا عظيما : نحو 

 . نعم ىو شيئا الفوز : والتقدير 

 . نكرة تامة متموة بجممة فعمية " ما "  ـ تأتي 6

 . نعما يوصيكم بو : نحو 

فما نكرة في محل نصب تمييز ، موصوفة بالجممة الفعمية بعدىا ، ومخصوص نعم محذوف ، 
 . نعم شيئا يوصيكم بو ذلك القول : والتقدير 

 . فاعال ، والجممة بعدىا صفة لمخصوص محذوف " ما " وجاز أن تكون 

 . يوصيكم بو نعم الشيُء شيٌء : والتقدير 

أن تكون نكرة تامة في كل الحاالت في محل نصب عمى التمييز ، " ما "  ـ أرى من األفضل في 7
وال داعي لتشتيت الذىن ، وجعميا مرة نكرة تامة ، وأخرى معرفة تامة ، وثالثة موصولو ، فإذا جاء 

 . بعدىا جممة كما مر معنا أعربت الجممة صفة ليا 

 .  ـ قد يحذف المخصوص فيم من سياق المعنى 8

  . 1{نعم العبد إنو أواب  }: نحو قولو تعالى 

 . لداللة سياق الكالم عميو في أول القصة " أيوب " فحذف المخصوص 

  .  2{واألرض فرشناىا فنعم الماىدون  }: ومنو قولو تعالى 

 . نعم الماىدون نحن : والتقدير 
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 . عقباىم : والتقدير  . 3{فنعم عقبى الدار  }: وقولو تعالى 

 ــــــــــــ

 . الذاريات 48 ـ  2.  ص 30 ـ 1

 . الرعد 24 ـ 3
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 اسم الفاعل وصيغ المبالغة: الفصل االول 

 الصفة المشبهة: الفصل الثاني 

 اسم المفعول: الفصل الثالث 

 اسم التفضيل: الفصل الرابع 

 اسما الزمان والمكان واسم اآللة: الفصل الخامس 

 2ج - 1المصادر ج: الفصل السادس 
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 الفصل األول

 المشتقات

  

 :تعريؼ االشتقاؽ 

       ىو أف يؤخذ مف لفظة ما كممة أو أكثر مع التناسب في المعنى بيف المفظة المشتقة وما أخذ 
 .منيا ، مع االختالؼ في المفظ 

ضارب ، مضروب ، ضراب ، ضرب ، يضرب ، انضرب ، مضراب : يؤخذ منيا : ضرب : مثؿ 
 .وما إلى ذلؾ . ، مضرب 

      وىذا ما يميز المغة العربية بأنيا لغة اشتقاقية تختمؼ بو عف بعض المغات األجنبية األخرى 
التي تعرؼ بالمغات االلتصاقية كاإلنجميزية التي يمكف تكويف المادة المغوية فييا عف طريؽ إلصاؽ 

 .لواحؽ في أوؿ المادة أو في آخرىا 

 :وتشمؿ المشتقات في المغة العربية 

اسما الزماف – اسـ التفضيؿ – الصفة المشبية – صيغ المبالغة ػ سـ المفعوؿ – اسـ الفاعؿ 
 .اسـ اآللة – المكاف 
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 اسم الفاعل

 : تعريفػو 

 . اسـ مشتؽ مف الفعؿ المبني لممعموـ لمداللة عمى وصؼ مف فعؿ الفعؿ عمى وجو الحدوث 

 .ُمستمع – ُمجتيد ، استمع – جالس ، اجتيد – كاتب ، جمس – كتب : مثؿ 

 :يصاغ اسـ الفاعؿ عمى النحو التالي : صوغو 

 : ػ مف الفعؿ الثالثي عمى وزف فاعؿ 1

آت ، - باغ ، أتى - قائؿ ، بغى - آخذ ، قاؿ - واقؼ ، أخذ - ضارب ، وقؼ - ضرب : نحو 
 .واؽ - راـ ، وقى - رمى 

 .  البقرة 126 {رب اجعؿ ىذا البمد آمنًا  }: ومنو قولو تعالى 

 . آؿ عمراف 191 {ربنا ما خمقت ىذا باطاًل  }: وقولو تعالى 

 .نائـ – قائؿ ، ناـ – قاؿ : تقمب ألفو ىمزة مثؿ " أجوؼ " فإف كاف الفعؿ معتؿ الوسط باأللؼ 

 . الذاريات 19 {وفي أمواليـ حؽ لمسائؿ والمحروـ  }: ومنو قولو تعالى 

 .أما إذا كاف معتؿ الوسط بالواو أو بالياء فال تتغير عينو في اسـ الفاعؿ 

 .حايد – حاوؿ ، حيد – حوؿ : مثؿ 

ف كاف الفعؿ معتؿ اآلخر  فإف اسـ الفاعؿ ينطبؽ عميو ما ينطبؽ عمى االسـ المنقوص " ناقصًا " وا 
 .أي تحذؼ ياؤه األخيرة في حالتي الرفع والجر ، وتبقى في حالة النصب . 

 .ىذا راـ ، ومررت براـ ، ورأيت راميًا : مثؿ 

 . النحؿ 96 {ما عندكـ ينفذ وما عند اهلل باٍؽ  }: ومنو قولو تعالى في حالة الرفع 
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 . البقرة 173 {فمف اضطر غير باٍغ وال عاٍد فال إثـ عميو  }: وقولو تعالى في حالة الجر 

 . القصص 45 {وما كنت ثاويًا في أىؿ مديف  }: وقولو تعالى في حالة النصب 

 : ػ مف الفعؿ المزيد 2

عمى وزف الفعؿ المضارع مع إبداؿ حرؼ " المزيد " يصاغ اسـ الفاعؿ مف الفعؿ غير الثالثي 
 .المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبؿ اآلخر 

 .ُمستعِمؿ – ُمنكِسر ، استعمؿ - ُمطمِئف ، انكسر – طمأف : مثؿ 

 . البقرة 221 {ولعبٌد ُمؤِمف خيٌر مف ُمشِرؾ  }: ومنو قولو تعالى 

 . األحزاب 18 {السماء ُمنفِطٌر بو  }: وقولو تعالى 

 . الفاتحة 6 {اىدنا الصراط الُمستقيـ  }: وقولو تعالى 

  

 : عمؿ اسـ الفاعؿ 

يعمؿ اسـ الفاعؿ عمؿ فعمو ، فيو يرفع الفاعؿ إذا كاف فعمو الزما ، ويرفع الفاعموينصب    
 .المفعوؿ بو إذا كاف الفعؿ متعديا 

 : ويعمؿ الزما ومتعديا بأحد شرطيف 

 . ػ أف يكوف معرفا بأؿ ، سواء اعتمد عمى نفي أو استفياـ ، أـ لـ يعتمد 1

 . أقبؿ الحافظ وّدؾ ، والشاكر نعمتؾ ، وحضر المتقف صنعتو : نحو 

 . النساء 162 {والمقيميف الصالة والمؤتوف الزكاة  }ومنو قولو تعالى 

 . آؿ عمراف 34 {والكاظميف الغيظ والعافيف عف الناس  }: وقولو تعالى 

 :ومنو قوؿ تميـ بف أبي مقبؿ 
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       يا عيف بّكي حنيفا راس حّييـ     الكاسريف القنا في عورة الدبر

 :  ػ إذا لـ يكف معرفا باؿ عمؿ بشرطيف 2

 .أ ػ أف يدؿ عمى الحاؿ ، أو االستقباؿ ال لمماضي 

 .ب ػ أف يعتمد عمى استفياـ ، أو نفي ، أو مبتدأ ، أو موصوؼ ، أو حاؿ 

 :    أما داللة اسـ الفاعؿ عمى الحاؿ أو االستقباؿ تكوف عمى النحو التالي 

 .القاطرة نازؿ ركابيا : مثاؿ داللتو عمى الحاؿ 

 .محمد شاكر معممو أمس : وال يجوز أف نقوؿ 

 . ىود 12 {فمعمؾ تارؾ بعض ما يوحى إليؾ وضائؽ بو صدرؾ  }: ومنو قولو تعالى 

 " .أؿ " إال إذا دخمت عمى اسـ الفاعؿ 

 .جاء الشاكر معممو أمس : نحو 

 .محمد محضر الواجب ، حافظ القصيدة غدا : ومثاؿ داللتو عمى االستقباؿ 

 . الواقعة 53 {فالمالئوف منيا البطوف  }: ومنو قولو تعالى 

 . لقماف 33 {وال مولود ىو جاٍز عف والده شيئا  }: وقولو تعالى 

 :    أما اعتماده عمى استفياـ فنحو 

 .أمقدر أنت قيمة األمانة ، وىؿ كاتب الطالب الدرس 

 : ومنو قوؿ الشاعر 

      أقاطٌف قوـ سممى أـ نووا ضعنا    أف يظعنوا فعجيب عيش مف قطنا

 : ومنو قوؿ اآلخر 
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 "أمنجز أنت وعدا وثقُت بو      " 

 .ما شاكر أخوؾ المحسف إليو ، وما قادـ أخي مف السفر : واعتماده عمى نفي نحو 

 . المائدة 2 {وال آميف البيت الحراـ  }: ومنو قولو تعالى 

 .الحُؽ قاطُع سيُفُو الباطَؿ : ومثاؿ المبتدأ ، وما أصمو مبتدأ 

 . البقرة 73 {واهلل مخرج ما كنتـ تكتموف  }: ومنو قولو تعالى 

 .إف محمدا شاكر أخاؾ : ومثاؿ المعتمد عمى ما أصمو المبتدأ 

 . النمؿ 32 {ما كنت قاطعة أمرا حتى تشيدوف  }: ومنو قولو تعالى 

 . البقرة 30 {إني جاعؿ في األرض خميفة  }: وقولو تعالى 

 :ومنو قوؿ امرئ القيس 

     إني بحبمَؾ واصؿ حبمي     وبريش َنبمؾ رائش َنبمي

 : ومنو قوؿ األحوص الرياحي 

       مشائيـ ليسوا مصمحيف عشيرة     وال ناعيا إال ببيف غرابيا

 .أقبؿ رجٌؿ متوشٌح سيَفُو : ومثاؿ المعتمد عمى الموصوؼ 

 . النحؿ 69 {يخرج مف بطونيا شراب مختمؼ ألوانو  }: ومنو قولو تعالى 

 . أقبؿ عمي متيمال وجيو : ومثاؿ اسـ الفاعؿ الواقع حاال 

 . األعراؼ 29 {وادعوه مخمصيف لو الديف  }: ومنو قولو تعالى 

  

 : فػوائػد وتنبييات 
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 . ػ يستعمؿ اسـ الفاعؿ مفردًا ومثنى وجمعًا ، مذكرًا ومؤنثًا 1

 . العنكبوت 5 {فإف أجؿ اهلل آلت  }: مثاؿ المفرد المذكر قولو تعالى 

ف الساعة آلتية  }: ومثاؿ المفرد المؤنث قولو تعالى   .  الحجر 85 {وا 

 . إبراىيـ 33 {وسخر لكـ الشمس والقمر دائبيف  }: ومثاؿ المثنى المذكر قولو تعالى 

ف طائفتيف مف المؤمنيف اقتتموا  }: ومثاؿ المثنى المؤنث قولو تعالى   .  الحجرات 9 {وا 

 . األنعاـ 76 {قاؿ ال أحب اآلفميف  }: ومثاؿ الجمع المذكر قولو تعالى 

 . الكيؼ 46 {والباقيات الصالحات خير عند ربؾ  }: ومثاؿ جمع المؤنث قولو تعالى 

 . ػ إف كاف الحرؼ الذي قبؿ اآلخر في الفعؿ المزيد ألفًا فإنو يبقى كما ىو في اسـ الفاعؿ 2

 .انحاز منحاز ، اختار مختار ، احتار محتار ، انقاد منقاد : مثؿ 

 :ألف أصؿ األفعاؿ السابقة كاآلتي " ُمفتِعؿ " أما الوزف فال يتغير وىو 

 .منحيز ومختير : وىكذا ، فالكسر فييا مقدر فكأننا قمنا . . . انحاز ينحيز ، اختار يختير 

 .  ػ ورد اسـ الفاعؿ مف بعض األفعاؿ المزيدة عمى غير القياس 3

 .وذلؾ بفتح ما قبؿ اآلخر . ُمنَبث – ُمسَيب ، وانبثَّ – ُمحَصف ، واسيب – احصف : مثؿ 

 . الواقعة ، واألصؿ فييا الكسر 6 {فكانت ىباًء ُمنَبثًا  }: ومنو قولو تعالى 

 . ػ كما ورد اسـ الفاعؿ مف بعض األفعاؿ المزيدة عمى وزف فاعؿ شذوذًا 4

 .أينع يانع ، أمحؿ ماحؿ ، أيفع يافع ، أورد وارد ، أصدر صادر : مثؿ 

 :ومنو قوؿ الشاعر 

  (1)       ثـ أصدرناىما   في   وارد        صادر َوْىـٍ ، ُصَواه قد َمَثْؿ 
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ُمينع ، ُممحؿ ، ُمورد ، ُمصِدر ، لكف المسموع منيا أفضؿ : واألصؿ في أسماء الفاعميف السابقة 
 .مف المقيس 

 . ػ قد يضاؼ اسـ الفاعؿ المتصؿ بأؿ الموصولة 5

 .وصؿ المنقُذ الطفِؿ مف الغرؽ : نحو 

 .جاء الحسف الوجِو : وقد شبو العرب ىذا التعبير بقوليـ 

ف كاف ليس مثمو في المعنى   .وا 

 :ومثاؿ مجيء اسـ الفاعؿ المعرؼ باؿ المضاؼ إلى معمولو قوؿ المرار األسدي 

      أنا ابف التارؾ البكري بشر    عميو الطير ترقبو وقوعا

 .فالبكري مفعوؿ بو لمتارؾ ، واضيؼ إليو تخفبفا 

 :ومنو قوؿ األعشى 

       الواىُب المائِة اليجاِف وعبِدىا     ُعوذا ترجي بينيا أطفاليا

 . ػ يجوز أف يكوف االستفياـ والنفي والمبتدأ والموصوؼ مقدرا ، وىو كالممفوظ بو 6

 .واصؿ أخوؾ أصدقاءه أـ قاطعيـ : نحو 

فاسـ الفاعؿ واصؿ معتمد عمى استفياـ مقدر بدليؿ وجود أـ المتصمة ، ألنيا ال تأتي إال في سياؽ 
 .ألخ . . .االستفياـ ، وأصؿ الكالـ أواصؿ أخوؾ 

 :ومثاؿ المعتمد عمى وصؼ محذوؼ قوؿ األعشى 

      كناطٍح صخرًة يوما ليوىنيا     فمـ يضرىا وأوىى قرنو الوعؿ

 " أؿ "  ػ ذكر بعض النحوييف أف مف شروط عمؿ اسـ الفاعؿ المجرد مف 7



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

9 

 .أال يكوف مصغرا وال موصوفا ألنيما يختصاف باالسـ فيبعداف الوصؼ عف الشبو بالفعمية 

 : وقيؿ المصغر إف لـ يحفظ لو مكبر جاز عممو كما في قوؿ الشاعر 

 "َتَرقَرُؽ في األيدي ُكَمْيٌت عصيُرىا       " 

 .بكميت فاعال لو " عصيرىا " فقد رفع 

 :  ػ الثبوت والحدوث في اسـ الفاعؿ 8

والوجو عندنا أف اسـ الفاعؿ بناء وداللة متالزماف ال يتخمفاف ، وأف ىذه الداللة ذات شقيف شؽ يفيد " 
 :الحدوث ، وشؽ آخر يفيد الثبوت ، سواء أكاف ثبوتا استمراريا ال يمكف انفكاكو 

 .كطويؿ األنؼ ، وعريض الحواجب ، وواسع الفـ 

 .أـ يمكف انفكاكو كحسف الوجو ، ونقي الثغر ، وطاىر العرض 

 .متقمب الخاطر : كحسف الوجو ، أـ مع التخمؿ نحو : وسواء أكاف ثبوتا استمراريا مف غير تخمؿ 

توحيد بابي اسـ " وال يجوز التعويؿ عمى شؽ دوف شؽ في تقرير حقيقة اسـ الفاعؿ ، ومعنى ذلؾ 
اسـ الفاعؿ باعتبار أف الصفة المشبية فرع مف فروع اسـ : الفاعؿ والصفة المشبية في باب واحد وىو 

 . الفاعؿ 

 ػ اسـ الفاعؿ يطمؽ ويراد بو الحدوث أو الثبوت ، واف الصفة المشبية تطمؽ ويراد بيا الداللة عمى 9
 .الثبوت غالبا ، والحدوث فييا طارئ كما ينص االستعماؿ المغوي عمى ذلؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20رسالة في اسـ الفاعؿ لإلماـ أحمد بف قاسـ العبادي تحقيؽ الدكتور محمد حسف عواد ص 

  

 ػ إف اسـ الفاعؿ إذا أريد بو الحاؿ أو االستقباؿ ، وكاف مضافا غير معرؼ بأؿ ، فاإلضافة فيو 10
أصؿ ال فرع ، والتنويف غير مقدر فيو ، والدليؿ عمى ذلؾ أنو قرئ بالوجييف بالتنويف والنوف وباإلضافة 

: 
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  . 1{كؿ نفس ذائقة الموت  }: قولو تعالى 

  .2{إف اهلل بالغ أمره  }: وقولو تعالى 

  .3{إنما أنت منذر مف يخشاىا  }: وقولو تعالى 

  .4{وما كنت متخذا المضميف عضدا  }: وقولو تعالى 

  .5{إنكـ لذائقو العذاب  }: وقولو تعالى 

 ػػػػػػػػػػػػ

 .  الطالؽ 3 ػ 2.  آؿ عمراف 185 ػ 1

 . الكيؼ 52 ػ 4.  البقرة 145 ػ 3

 . الصافات 38 ػ 5

  

 ػ إف اسـ الفاعؿ إذا أضيؼ ، وكاف داال عمى الحاؿ أو االستقباؿ ، وكاف مجردا مف أؿ ىو اسـ 11
 : نكرة توصؼ بو النكرة كما في 

  .1{ويحكـ بو ذوو عدؿ منكـ ىديا بالغ الكعبة  }: قولو تعالى 

  .2{قالوا ىذا عارض ممطرنا  }: وقولو تعالى 

  .3{فمما رأوه عاراضا مستقبال أوديتيـ  }: وقولو تعالى 

    مع مراعاة إمكاف تأويؿ اآليات تأوال ال يمـز بو نعت النكرة بالمعرفة مع اإلبقاء عمى كوف اسـ 
 ( .4)الفاعؿ في اآليات السابقة معرفة 

 ػػػػػػػػػػػػػ

 . آل عمران 185 ـ 3.  األحقاؼ 24 ػ 2 ، 1

  .137، 136 ص2 ـ انظر الحاشية على شرح الفاكهي ج4
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ذا قمت ىـ : "  ػ اختمؼ النحويوف حوؿ عمؿ اسـ الفاعؿ في الضمير المتصؿ بو يقوؿ سيبويو 12 وا 
الضاربوؾ ، وىما الضارباؾ فالوجو فيو الجر ، ألنؾ إذا كففت النوف مف ىذه األسماء في المظير كاف 

 " . الوجو الجر 

وقد عمؽ المبرد والرماني عمى قوؿ سيبويو ، بأنو حمؿ عمؿ اسـ الفاعؿ في الضمير عمى عممو في 
وأكد ابف ىشاـ في أوضح المساؿ ما قاؿ بو سيبويو ، فالضمير في قوليـ الضاربؾ . االسـ الظاىر 

يكوف منصوبا ، ألف اسـ الفاعؿ معرفا بأؿ ، وىو مجرور في قوليـ ضاربؾ ألنو تجرد مف أؿ وغير 
 .معتمد عمى نفي أو استفياـ وغيرىا 

     غير أف بعض النحوييف المعاصريف يرى أف الضمير المتصؿ باسـ الفاعؿ يكوف في موضع 
نصب تارة ، وفي موضع جر تارة أخرى دوف أف يمـز اتصاؿ اسـ الفاعؿ بأؿ أو يكوف معتمدا ، وذكر 

  .1{إني جاعمؾ لمناس إماما  }: بعض مواضع النص في قولو تعالى 

  . 2{إنا منجوؾ وأىمؾ  }: وقولو تعالى 

فنصب إماـ ، واىمؾ دليؿ عمى نصب الضمير في اآليتيف ، وال يصح تأوؿ النصب بفعؿ مقدر ألف 
 ( .3)األصؿ عدـ التقدير إال إذا دعت ضرورة ممجئة إليو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ

 . البقرة 234 ػ 2.  العنكبوت 97 ػ 1

  . 116 ص 1 ػ شرح الكافية ج3

  

 :     ومف شواىد مجيء الضمير المتصؿ باسـ الفاعؿ مجرورا قوؿ الحطيئة 

     غيبت كاسييـ في قعر مظممة     فاغفر عميؾ سالـ اهلل يا عمر

أنا ضارٌب : ومما سبؽ يضح أف الضمير المتصؿ باسـ الفاعؿ غير محموؿ عمى الظاىر مف مثؿ 
ألنو لو كاف . زيدا بتنويف ضارب ونصب زيد ، وال أنا ضارُب زيد بدوف التنويف وجر زيد باإلضافة 
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محموال عمى ىذا الوجو ، لكاف الوجو ثبوت التنويف والنوف في اسـ الفاعؿ العامؿ في الضمير ، كقوؿ 
 :الشاعر 

       ىـ القائموف الخير واآلمروف بو      إذا ما خشوا مف محدث األمر معظما

 فاألمر محموؿ في الجر والنصب عمى المظير ، فالجر محموؿ 

  .1 {ال الميؿ سابؽ النيار  }: عمى قولو تعالى 

ضافة سابؽ ، والنصب محموؿ عمى قراءة مف قرأ سابؽ بغير تنويف ،  في قراءة مف قرأ بجر النيار ، وا 
 .ونصب النيار 

     ومما سبؽ نخمص أنو ال مجاراة بيف اسـ الفاعؿ والفعؿ المضارع ، وأف اسـ الفاعؿ وأف اسـ 
الفاعؿ يعمؿ عمؿ اسمو تعديا ولزوما ، وىذا العمؿ ىو وجو الشبو الوحيد بيف اسـ الفاعؿ والفعؿ مع 

 . وجود رائحة مف معنى الفعؿ ال المعنى بالكمية 

 :  ػ أود السيوطي في األشباه والنظائر عددا مف الفروؽ بيف اسـ الفاعؿ والفعؿ منيا 12

 . ػ أف اسـ الفاعؿ مع فاعمو يعد مف المفردات ، بخالؼ الفعؿ مع فاعمو 1

 }:  ػ أف اسـ الفاعؿ يتعدى بنفسو وبحرؼ الجر خالفا لمفعؿ الذي يمتنع فيو ذلؾ ، كقولو تعالى 2
  .2 {فعاؿ لما يريد 

سمعو وسمع لو ، ونصحو : يستثنى مف ذلؾ بعض األفعاؿ التي سمعت عف العرب بالوجييف ، نحو 
 .ونصح لو ، وشكره وشكر لو ، ونحوىا 

عدـ حمؿ اسـ الفاعؿ عمى الفعؿ مف جية المطابقة في المعنى ، : ونستخمص مف الفروؽ السابقة 
 ( .3)فضال عف أف يكوف اسـ الفاعؿ العامؿ فعال قائما برأسو 

 ػػػػػػػػػ 

 .  البروج 16 ػ 2.  يس 40 ػ 1

  . 54 ػ رسالة في اسـ الفاعؿ ص 3
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 . ػ يعمؿ اسـ الفاعؿ إذا كاف بمعنى المضي مجردا مف أؿ والتنويف 13

  . 1 {جاعؿ المالئكة رسال  }: كقولو تعالى 

  . 2 {وجاعؿ الميؿ سكنا  }: نحو قولو تعالى 

 . ػ يضاؼ اسـ الفاعؿ ، وتكوف إضافتو محضة عمى إرادة المضي ، أو إرادة الحاؿ واالستقباؿ 14

 .بمعنى أكرمتو . أنا مكرـُ محمٍد : مثاؿ األوؿ قولؾ 

  . 3 {كؿ نفس ذائقة الموت  }: ومثاؿ الثاني قولو تعالى 

 ػػػػػػػػػػػ

 .  األنعاـ 96 ػ 2.  فاطر 1 ػ 1

 . آؿ عمراف 185 ػ 3
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 صيغ المبالغة

  

 : تعريفيػا 

 .     أسماء تشتؽ مف األفعاؿ لمداللة عمى معنى اسـ الفاعؿ بقصد المبالغة 

 .وقد تحوؿ صيغة اسـ الفاعؿ نفسيا إلى صيغ المبالغة 

 .صاـ صواـ ، قاـ قواـ ، فعؿ فعاؿ : مثؿ 

 .صائـ صواـ ، قائـ قواـ ، فاعؿ فعاؿ : ومثؿ 

 : صػوغيػا 

 :ال تؤخذ صيغ المبالغة إال مف األفعاؿ الثالثية عمى األوزاف التالية 

 .ضراب وقواؿ :  ػ فعَّاؿ ، مثؿ 1

 . النساء 16 {إنو كاف توابُا رحيمًا  }: ومنو قولو تعالى 

 .منواؿ ومكثار :  ػ ِمفعاؿ ، مثؿ 2

 . األنعاـ 6 {وأرسمنا عمييـ السماء مدرارًا  }: ومنو قولو تعالى 

 .صدوؽ وجزوع وشكور وغفور :  ػ َفُعوؿ ، مثؿ 3

 . األحزاب 7 {وحمميا اإلنساف إنو كاف ظمومًا جيواًل  }: ومنو قولو تعالى 

 .رحيـ وعميـ وأثيـ :  ػ فعيؿ ، مثؿ 4

 . النساء 58 {إف اهلل كاف سميعًا بصيرًا  }: ومنو قولو تعالى 

 .َحِذر وَفِطف وَقِمؽ :  ػ َفِعؿ ، مثؿ 5



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

15 

 . الزخرؼ 58 {بؿ ىـ قوـٌ َخِصموف  }: ومنو قولو تعالى 

  

 :فػوائػد وتنبييات 

 :وقد ورد منيا – غير الثالثي –  ػ َقؿَّ مجيء صيغ المبالغة مف األفعاؿ المزيدة 1

 مغوار مف أغار ، مقداـ مف أقدـ ، معطاء مف أعطى ، معواف مف أعاف ، 

 .ميواف مف أىاف ، دراؾ مف أدرؾ ، بشير مف بّشر ، نذير مف أنذر ، زىوؽ مف أزىؽ 

  ػ وردت لصيغ المبالغة أوزاف أخرى غير التي ذكرنا وقد اعتبرىا الصرفيوف 2

 :القدماء غير قياسية إال أنيا ورد في القرآف الكريـ ، وىذه األوزاف ىي 

 .وُفعاؿ بتخفيؼ العيف . ُطّواؿ ، ُكبار ، ُوّضاء : ُفّعاؿ ، مثؿ – أ 

 . ص 5 {إف ىذا لشيٌء عجاب  }: كقولو تعالى 

 :وُفّعاؿ كقوؿ الشاعر 

      والمرء  يمحقو  مفتياف  الندى      خمؽ  الكراـ  وليس  بالُوّضاء

 . نوح 22 {ومكروا مكرًا ُكّبارًا  }: ومنو قولو تعالى 

 .صديؽ ، قديس ، سكير ، قسيس ، شريب : َفعِّيؿ ، مثؿ – ب 

 . يوسؼ 46 {يوسؼ أييا الصديؽ أفتنا  }: ومنو قولو تعالى 

 . المائدة 82 {ذلؾ بأف منيـ قسيسيف ورىبانًا  }: وقولو تعالى 

 .معطير ، مسكيف : ِمفعيؿ ، مثؿ – ج 

 . المجادلة 4 {فمف لـ يستطع فإطعاـ ستيف ِمسكينًا  }: ومنو قولو تعالى 
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 .ىمزة ، حطمة ، لمزة : ُفَعمة ، مثؿ – د 

 . اليمزة 1 {ويؿ لكؿ ىمزٍة لمزٍة  }: ومنو قولو تعالى 

 . اليمزة 4 {وما أدراؾ ما الحطمة  }: وقولو تعالى 

 .فاروؽ : فاعوؿ ، مثؿ – ىػ 

 . البقرة 255 {اهلل ال إلو إال ىو الحي القيوـ  }: فيعوؿ ، كقولو تعالى – و 

 . الحشر 33 {الممؾ القدوس  }: ُفّعوؿ ، كقولو تعالى – ز 

 .عالمة ، فيامة : َفّعالة ، مثؿ – ي 

  

 عمؿ صيغ المبالغة

  

 .     تعمؿ صيغ المبالغة عمؿ اسـ الفاعؿ ، وبنفس الشروط ، فترفع الفاعؿ ، وتنصب المفعوؿ بو 

. ومحمد مكثار العطاء  ، ىذا رجؿ نحاٌر أبمو: نحو 
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 الصفػة المشػبية

  

 : تعػريفيػا 

 .      ىي اسـ مشتؽ مف الفعؿ الثالثي الالـز لمداللة عمى معنى اسـ الفاعؿ عمى وجو الثبوت 

 .حسف ، وأحمر ، وعطشاف ، وتعب ، وكريـ ، وخشف ، وبطؿ : مثؿ 

 . ىود 10 {إنو لفرح فخور  }: ومنو قولو تعالى 

 . األعراؼ 15 {ولما رجع موسى إلى قومو غضباف أسفًا قاؿ  }: وقولو تعالى 

 .فالف رقيؽ الحاشية ، كريـ السجايا : ومنو قوليـ 

     وقد سمي ىذا النوع مف المشتقات بالصفة المشبية ، ألنيا تشبو الفاعؿ في داللتيا عمى معنى 
 :قائـ بالموصوؼ ، غير أف الفرؽ بينيا وبيف اسـ الفاعؿ 

أنو يدؿ عمى مف قاـ بو الفعؿ عمى وجو الحدوث والتغيير والتجدد ، وىي تدؿ عمى مف قاـ بو 
 .الفعؿ عمى وجو الثبوت في الحاؿ أو الدواـ ، وال يعني الثبوت بالضرورة االستمرار 

     فكممة فرح وغضباف ورقيؽ وكريـ كؿ منيا وصؼ ثابت في موصوفيا ، ولكنو ليس مف  
 .الضروري أف يستمر ىذا الثبوت ، بؿ قد يكوف ثبوتًا في الحاؿ أو ثبوتًا عمى الدواـ 

  

 :صياغة الصفة المشبية 

 :تصاغ الصفة المشبية مف األفعاؿ الثالثية الالزمة عمى األوزاف التالية 

 "انظػر الجػدول " 
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الر
 قـ

 داللتيا وزنيا الصفة المشبية وزنو الفعل

1 
 أ- 

لَف   َفرِرحَف  لٌ   َفرِرحٌ   َفعِر  . يما دل على  رح وسرور   َفعِر

  
 َحِزفَ 

لَف  نٌ   َفعِر زِر لٌ   َف  . يما دل على  زن أو خوؼ   َفعِر

غِرصَف    لَف  مَف ٌص   َفعِر غِر لٌ  مَف  . يما دل على ألم   َفعِر

نَف    لَف   َفطِر نٌ   َفعِر لٌ   َفطِر  . يما دل على صفة  سنة   َفعِر

ب 
- 

رَف  مِر لَف   َف رٌ   َفعِر مَف  . مراء –  يما دل على لون ومؤنثو  عالء  أ ْرعَفلٌ  أ ْر

رِرجَف    لَف  عَف رَفجٌ   َفعِر  .عرجاء –  يما دل على عيب ومؤنثو  عالء  أ ْرعَفلٌ  أعْر

رَف    وِر لَف   َف رٌ   َفعِر وَف  . وراء –  يما دل على  لية ومؤنثو  عالء  أ ْرعَفلٌ  أ ْر

شَف  -جػ لَف  عَفطِر  .عطشى –  يما دل على خلو ومؤنثو  على   َفعْرالنٌ  عَفطْرشَفانٌ   َفعِر

لَف  شَفبِر َف     .شبعى –  يما دل على امتالء ومؤنثو  على   َفعْرالنٌ  شَفبْرعَفانٌ   َفعِر

2 
 أ- 

يلٌ   َفرِريم  َفعُرلَف   َفرُرمَف      َفعِر

مَف    خُر م  َفعُرلَف   َف خْر لٌ   َف     َفعْر

اعٌ   َفعُرلَف  شَفجُر َف        ُرعَفالٌ  شُرجَف

بُرنَف    بَفانٌ   َفعُرلَف  جَف     َفعَفالٌ  جَف

سُرنَف    سَفنٌ   َفعُرلَف   َف     َفعَفلٌ   َف

لُروَف    لْروٌ   َفعُرلَف   َف لٌ   ُر     ُرعْر

نُربَف    نُربٌ   َفعُرلَف  جَف     ُرعُرلٌ  جُر

    َفعُرولٌ  طَفيُرورٌ   َفعُرلَف  طَفيُررَف   

شُرنَف    نٌ   َفعُرلَف  خَف شِر لٌ  خَف     َفعِر

فُررَف    فْررٌ   َفعُرلَف  صَف لٌ  صِر     ِرعْر
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 :تنبييػات و ػوائػد 

 :يالحظ مف الجدوؿ السابؽ ما يأتي 

 :عمى األوزاف التالية " َفِعَؿ "  ػ تصاغ الصفة المشبية مف الفعؿ الثالثي الالـز عمى وزف 1

 .جذؿ ، وطرب ، ورضي : فيما دؿ عمى فرح وسرور ، مثؿ " َفِعٌؿ " وزف – أ 

 . التوبة 50 {ويتولوف وىـ فرحوف  }: ومنو قولو تعالى 

 . المطففيف 31 {انقمبوا فكييف  }: وقولو تعالى 

 . المؤمنوف 60 {وقموبيـ وجمة  }: شٍج ، وكمد ، ومنو قولو تعالى : أو دؿ عمى حزف مثؿ 

 .وجع ، وتعب ، وأشر ، ونكد ، وقمؽ : أو دؿ عمى ألـ مثؿ 

 . األعراؼ 64 {إنيـ كانوا قومًا عميف  }: ومنو قولو تعالى 

 . األعراؼ 58 {والذي خبث ال يخرج إال نكدا  }: وقولو تعالى 

 . القمر 26 {بؿ ىو كذاب أشر  }: وقولو تعالى 

 .لبؽ ، وسمس : أو فيما دؿ عمى صفة حسنة مثؿ 

أخضر خضراء ، وأصفر صفراء ، : ومؤنثو ُفعالء مثؿ . فيما دؿ عمى لوف " أْفَعٌؿ " وزف – ب 
 .وأسود سوداء 

 . يس 80 {الذي جعؿ لكـ مف الشجر األخضر نارًا  }: ومنو قولو تعالى 

 . البقرة 187 {حتى يتبيف لكـ الخيط األبيض مف الخيط األسود  }: وقولو تعالى 

 .أحوؿ ، وأكتع ، وأبتر ، وأعمى ، وأبكـ ، وأبرص : أو فيما دؿ عمى عيب مثؿ 
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 . الكوثر 3 {إف شانئؾ ىو األبتر  }: ومنو قولو تعالى 

 . النور 61 {ليس عمى األعمى حرج وال عمى األعرج حرج  }: وقولو تعالى 

 .أحيؿ ، وأىيؼ : أو فيما دؿ عمى حمية مثؿ 

 . صدياف ، أو امتالف : فيما دؿ عمى خمو ، مثؿ . ومؤنثو فعمى " فعالف " وزف – ج 

 .رياف وغضباف : مثؿ 

 . النور 39 {يحسبو الظمآف ماًء  }: ومنو قولو تعالى 

 :بضـ العيف غالبًا عمى األوزاف التالية "  َفُعَؿ "  ػ وتصاغ مف الفعؿ الثالثي الالـز عمى وزف 2

 .شريؼ وعظيـ ، وبخيؿ ، ونحيؿ ، وشديد فيما دؿ عمى صفة ثابتة : فعيؿ ، مثؿ – أ 

 . األعراؼ 68 {وأنا لكـ ناصح أميف  }: ومنو قولو تعالى 

 . الحج 5 {وأنبتت مف كؿ زوج بييج  }: وقولو تعالى 

 .شيـ ، فحؿ ، سمح ، صعب ، سمج : َفْعؿ ، مثؿ – ب 

 . يوسؼ 20 {وشروه بثمف بخس  }: ومنو قولو تعالى 

 . الطور 28 {إنو ىو البر الرحيـ  }:وقولو تعالى 

 . الفرقاف 53 {وىذا ممح أجاج  }:ُىماـ ، ُصراح ، ُفرات ، كقولو تعالى : ُفَعاؿ ، مثؿ – ج 

 . النور 43 {ثـ يجعمو ركامًا  }:وقولو تعالى .  الفرقاف 53 {ىذا عذب فرات  }:وقولو تعالى 

 . الفرقاف 67 {وكاف بيف ذلؾ قوامًا  }: كقولو تعالى 
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 . البقرة 68 {ؿ فارض وال بكر عواف بيف ذلؾ  }: وقولو تعالى 

 .بطؿ ، وحسف ، ورغد ، وعرض ، ووسط : َفَعؿ ، مثؿ – د 

 . البقرة 143 {وكذلؾ جعمناكـ أمة وسطًا  }: ومنو قولو تعالى 

 . النساء 94 {تبتغوف عرض الحياة الدنيا  }:وقولو تعالى 

 . البقرة 245 {مف ذا الذي يقرض اهلل قرضًا حسنًا  }:وقولو تعالى 

 .صمب ، وُحّر ، وحمو ، وُمّر : ُفْعؿ ، مثؿ – ىػ 

 . الكيؼ 74 {لقد جئت شيئًا نكرًا  }: كقولو تعالى 

 .ُجرز ، وفرط ، ونكر ، وكفؤ : ُفُعؿ ، مثؿ – و 

 . اإلخالص 4 {ولـ يكف لو كفوًا أحد  }: كقولو تعالى 

 .  النساء 36 {والجار الجنب  }:وقولو تعالى 

 . الكيؼ 28 {وكاف أمره ُفُرطًا  }:وقولو تعالى 

 .وقور ، وطيور ، وعجوز : َفُعوؿ ، مثؿ – ز 

 . ىود 72 {أألد وأنا عجوز  }: ومنو قولو تعالى 

 . فاطر 21 {وال الظؿ وال الحرور  }:وقولو تعالى 

 . َسِمَح ، َطِيَر : َفِعؿ ، مثؿ – ؾ 

 . األنعاـ 99 {فأخرجنا منيا َخِضرًا  }: ومنو قولو تعالى 
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 .ممح ، وصفر ، ورخو : ِفْعؿ ، مثؿ – ي 

 . األعراؼ 38 {قاؿ لكؿ ضعؼ  }: ومنو قولو تعالى 

 . الصافات 107 {وفديناه بذبح عظيـ  }:وقولو تعالى 

  

 :تنبيػيات و وائد 

َفَعَؿ " وذلؾ مف الفعؿ الثالثي الالـز الذي عمى وزف " َفْيِعؿ "  ػ قد ترد الصفة المشبية عمى وزف 1
 .المعتمة العيف ، وىي قميمة " 

 .صيب – سيء ، صاب – بيف ، ساء – سيد ، باف – ميت ، ساد – مات : مثؿ 

 . الكيؼ 15 {لوال يأتوف عمييـ بسمطاف بيف  }: كقولو تعالى 

 . يوسؼ 35 {وألفيا سيدىا لدى الباب  }:وقولو تعالى 

 . البقرة 19 {أو كصيب مف السماء  }: وقولو تعالى 

 .صيرؼ : ومف الصحيحة العيف عمى وزف َفْيَعؿ ، مثؿ 

 ػ تأتي الصفة المشبية عمى وزف اسـ الفاعؿ أو اسـ المفعوؿ فيما دؿ عمى الثبوت وحينئذ تكوف 3
 .مضافة إلى ما بعدىا 

 .طاىر القمب ، مستقيـ الرأي ، معتدؿ القامة ، موفور الذكاء ، مغفور الذنب : مثؿ 

شيخ :     ومنيا كؿ وصؼ جاء مف الفعؿ الثالثي بمعنى اسـ الفاعؿ ولـ يكف عمى وزنو ، مثؿ 
 . بمعنى شائخ ، وسيد بمعنى سائد ، وطيب بمعنى طائب 
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      ويشترط في داللتيا عمى الثبوت ، وىي مأخوذة مف األفعاؿ الثالثي المتعدية المفتوحة العيف 
 .وىي أيضًا قميمة " َفَعَؿ " 

حريص مف َحَرَص وىي بمعنى حارص ، وعفيؼ مف عؼَّ بمعنى عافؼ ، وخفيؼ مف : ومنيا 
 .خؼَّ بمعنى خافؼ ، وجواد مف جاد بمعنى جائد 

  

 الفرؽ بين الصفة المشبية واسم الفاعل

 :        تختمؼ الصفة المشبية عف اسـ الفاعؿ في أمور خمسة ىي 

 ػ أنيا تصاغ مف الفعؿ الثالثي الالـز ، أما اسـ الفاعؿ فيصاغ مف الثالثي الالـز والمتعدي عمى 1
حد سواء ، وما ورد مف صفات مشبية مشتقة مف أفعاؿ ثالثية متعديةفيي سماعية كعميـ ، وسميع 

قاطع السيؼ ، : ، أو جاءت عمى وزف اسـ الفاعؿ بعد إنزاؿ فعمو منزلو الالـز وأريد بو الدواـ مثؿ 
 .ومسمع الصوت 

 .  ػ أنيا ال تكوف إال لممعنى الدائـ المالـز لصاحبيا في كؿ األزمنة 2

 . محمد حسف الخمؽ : مثؿ 

 .فحسف صفة لخمؽ محمد الزمتو عمى الدواـ في الماضي والحاضر والمستقبؿ 

 .كاف محمد حسنًا فقبح : كأف تقوؿ . إال وجدت قرينة تدؿ عمى خالؼ الحاضر 

 .أما اسـ الفاعؿ فال يكوف إال ألحد األزمنة الثالثة 

 . ػ داللتيا عمى صفة الثبوت ، بينما يدؿ اسـ الفاعؿ صفة متجددة 3

  ػ أنيا يغمب عمييا عدـ مجاراتيا المضارع تذكيرًا وتأنيثًا 4
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 .ػ أي في حركاتو وسكناتو ػ كما في قولنا جميؿ الظاىر ، أبيض الشعر ، ضخـ الجثة 

 .طاىر القمب ، معتدؿ القامة : ويقؿ في مجاراتيا لو كما في قولنا 

 .ومف غير الثالثي تمـز مجاراتيا لو أما اسـ الفاعؿ فإنو يجاري المضارع في النوعيف لزومًا 

 : والمقصود مف المجاراة المذكورة 

ف اختمفت أعياف الحركات   .الموافقة العامة في الحركات والسكنات وا 

 . ػ عدـ تقدـ منصوبيا عمييا بخالؼ منصوب اسـ الفاعؿ 5

وجوب كوف معموليا المجرور أو المنصوب عمى التشبيو بالمفعوؿ بو سببًا ، أي اسمًا ظاىرًا 
عمي كثير عممو ، وسعيد حسف خمقو ، : متصاًل بضمير موصوفيا  ، إما اتصااًل لفظيًا مثؿ 

 .محمد كثير العمـ ، والعنب حمو الطعـ : ومعنويًا مثؿ 

 . ػ أنيا تجوز إضافتيا إلى فاعميا ، بؿ يستحسف فييا ذلؾ 7

 .حسف الخمؽ ، ومعتدؿ الرأي : مثؿ 

 .حسف خمقو ، ومعتدؿ رأيو : واألصؿ 

 .الفارس مصيب السيـ اليدؼ : أمؿ اسـ الفاعؿ فال يجوز فيو ذلؾ ، فال يقاؿ 

 .مصيب سيمو اليدؼ : أي 

فاطمة حسناء السريرة ، وىند بيضاء الصفحة :  ػ يجوز تأنيثيا أحيانًا بألؼ التأنيث مثؿ 8
         . 

الطالب حسف خمَقُو ، بنصب خمقو ، :  ػ أنيا تعمؿ في معموليا النصب مع أف فعميا الـز ، مثؿ 9
 .واسـ الفاعؿ ال ينصب مفعولو إال إذا كاف مف فعؿ متعٍد 
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المخبر "  ػ عدـ إعماليا محذوفة ، فال يصح أف نقوؿ ، فالف حسف المنظر والمخبر ، بنصب 10
 .وحسف المنظر : عمى تقدير " 

 .أنت ضارب المص والخائف : أما اسـ الفاعؿ فيجوز فيو ، تقوؿ 

 . ػ عدـ مراعاة محؿ مجرورىا المتبوع بعطؼ أو غيره ، بخالؼ اسـ الفاعؿ 11

  

 عمؿ الصفة المشبية

 :      لمعموؿ الصفة المشبية ثالثة مواقع إعرابية عمى النحو التالي 

 .محمد حسٌف وجُيُو :  ػ أف يرفع معموليا عمى الفاعمية ، نحو 1

محمد حسٌف الوجَو ، أو محمد حسٌف :  ػ أف ينصب عمى شبو المفعولية إف كاف معرفة ، نحو 2
 .محمد حسٌف وجيًا : أو ينصب عمى التمييز إف كاف نكرة ، نحو . وجَيُو 

 .محمد حسُف الوجِو :  ػ أف يجر باإلضافة ، نحو 3
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 :تنبييػات و وائػد 

 ػ تمتنع إضافة معموؿ الصفة المشبية ليا إف كانت مقترنة بأؿ والمعموؿ خاؿ منيا ، ومف 1
 .اإلضافة إلى المحمي بيا 

محمد الحسُف الوجِو ، أو محمد حسُف : محمد الحسف الوجو ، ولكف يقاؿ : فال يصح أف نقوؿ 
 .صورة الوجِو 

 ػ أجاز أبو عمي الفارسي أف يكوف الرفع في معموؿ الصفة المشبية عمى اإلبداؿ مف ضمير 2
 .مستتر فييا وىو بدؿ بعض مف كؿ 

 ػ سميت الصفة المشبية باسـ الفاعؿ ىذه التسمية ألنيا تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث ، ويجوز أف 3
تنصب االسـ المعرفة بعدىا عمى أنو شبو المفعوؿ بو ليا ، فيي بذلؾ تشبو اسـ الفاعؿ المتعدي 

 .إلى مفعوؿ بو واحد 

 يمتنع جر معموؿ الصفة المشبية المقرونة بأؿ إذا كاف مضافًا –  ػ أ 4

 .جاء الطالب الحسُف خمِقِو : إلى ضمير الموصوؼ ، فال يقاؿ 

 .وكذا إذا كاف مضافًا إلى اسـ مضاؼ إلى ضمير الموصوؼ – ب 

 .جاء الطالب الحسُف خمقِو أبيو : فال يقاؿ 

ذا كاف مضافا إلى نكرة أيضًا ، فال يقاؿ – ج   .جاء الطالب الحسُف خمؽ أب : وا 

 .جاء الطالب الحسُف خمٍؽ : وال إذا كاف نكرة فال يقاؿ – د 

     وسبب المنع في األحواؿ األربعة السابقة ألف اإلضافة في ىذه الصور لـ تفد تعريفًا وال 
 .تمخيصًا وال تخمصًا مف قبح حذؼ الرابط 
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 : ػ ال يخمو معموؿ الصفة المشبية مف أحواؿ ستة ىي 5

 .الحسف الوجِو ، أو حسف الوجِو : أف يكوف المعموؿ معرفًا بأؿ ، نحو – أ 

 .الحسف وجِو األِب ، أو حسف وجِو األب : أف يكوف مضافًا لما فيو أؿ ، نحو – ب 

مررت بالرجؿ الحسِف وجُيُو ، أو برجؿ : أف يكوف مضافًا إلى ضمير الموصوؼ ، نحو – ج 
 .حسٌف وجُيُو 

 . أف يكوف مضاؼ إلى مضاؼ إلى ضمير الموصوؼ – د 

 .مررت بالرجؿ الحسِف وْجُو غالِمِو ، أو برجؿ حسٍف وْجُو غالِمِو : نحو 

 .الحسُف وجُو أب ، أو حسٌف وجُو أب : أف يكوف مجردًا مف أؿ دوف اإلضافة ، نحو – ىػ 

 .الحسُف وجيًا ، أو حسَف وجيًا : أف يكوف المعموؿ مجردًا مف أؿ واإلضافة ، نحو – و 
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 اسم المفعول

  

 : تعريفػو 

 .       اسـ يشتؽ مف الفعؿ المبني لممجيوؿ لمداللة عمى وصؼ مف يقع عميو الفعؿ 

ُضرب مضروب ، ُأكؿ مأكوؿ ، ُشرب مشروب ، ُبث مبثوث ، ُوعد موعود ، ُأتى مأتي ، : مثؿ 
 .ُرجي مرجي ، ُممئ ممموء 

  

  :صوغػو 

 :     ال يصاغ إال مف األفعاؿ المتعدية المتصرفة عمى النحو التالي 

 . ػ مف الثالثي عمى وزف مفعوؿ 1

 .الحؽ صوتو مسموع : ومنو . كما في األمثمة السابقة 

 .والشاي مشروب لذيذ الطعـ 

 . الفيؿ 5 {فجعميـ كعصؼ مأكوؿ  }: ونحو قولو تعالى 

 . القارعة 4 {يوـ يكوف الناس كالفراش المبثوث  }: وقولو تعالى 

فإف كاف الفعؿ معتؿ الوسط باأللؼ فإنو يحدث فيو إعالؿ تقتضيو القواعد الصرفية ، فيكوف اسـ 
 .مبيع : مقوؿ ، وباع : المفعوؿ مف الفعؿ قاؿ 

 :      ومما سبؽ يتبع في أخذ اسـ المفعوؿ مف األفعاؿ المعتمة الوسط اآلتي 

نأخذ الفعؿ المضارع مف الفعؿ المراد اشتقاؽ اسـ المفعوؿ منو ثـ نحذؼ حرؼ المضارعة 
 . ونستبدليا بالميـ 
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 .قاؿ يقوؿ مقوؿ ، باع يبيع مبيع : مثؿ 

 . اإلسراء 39 {فتمقى في جينـ ممومًا مدحورًا  }: ومنو قولو تعالى 

 . الحج 45 {وبئر معطمة وقصٍر مشيد  }: وقولو تعالى 

 .    فإف كاف وسط المضارع ألفًا ترد في اسـ المفعوؿ إلى أصميا الواو أو الياء 

 " .الخوؼ " خاؼ يخاؼ مخوؼ ، فاأللؼ أصميا الواو ألف مصدرىا : مثؿ 

 " .الييبة " وىاب يياب مييب ، فاأللؼ أصميا الياء ألف مصدرىا 

ف كاف الفعؿ معتؿ اآلخر  نأتي بالمضارع منو ثـ نحذؼ حرؼ المضارعة ونضع " ناقصًا "      وا 
مكانيا ميمًا مفتوحة ونضعؼ الحرؼ األخير الذي ىو حرؼ العمة سواء أكاف أصمو واوًا أو ياًء أو 

 . ألفًا 

 .دعا يدعو مدعّو ، رجا يرجو مرجّو ، رمى يرمي مرمّي ، سعى يسعى مسعّي : مثؿ 

 . ىود 62 {قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجّوًا قبؿ ىذا  }: ومنو قولو تعالى 

 . مريـ 23 {قالت يا ليتني مت قبؿ ىذا وكنت نسيًا منسّيًا  }: وقولو تعالى 

عمى وزف الفعؿ المضارع مع إبداؿ حرؼ المضارعة ميمًا " المزيد "  ػ ويصاغ مف غير الثالثي 2
 .مضمومة وفتح ما قبؿ اآلخر 

 .أنزؿ ينزؿ ُمنَزؿ ، انطمؽ ينطمؽ ُمنطَمؽ ، انحاز ينحاز ُمنحاز ، استعمؿ يستعمؿ ُمستعَمؿ : مثؿ 

نؾ لمف الُمرَسميف  }: ومنو قولو تعالى   . البقرة 252 {وا 

 . ص 42 {ىذا ُمغتَسٌؿ بارٌد وشراب  }: وقولو تعالى 

 . الحديد 7 {وأنفقوا مما جعمكـ ُمستخَمفيف فيو  }: وقولو تعالى 

  



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

30 

 : ػوائػد وتنبييات

  

 ػ إذا كاف الفعؿ الزمًا يصح اشتقاؽ اسـ المفعوؿ منو حسب القواعد السابقة بشرط استعماؿ شبو 1
 .مع الفعؿ ، وقد يصح المصدر أيضًا " الجار والمجرور أو الظرؼ " الجممة 

 .ما ُمساَفٌر يوـ الخميس – مذىوب بو ، سافر يوـ الخميس – ذىب بو : مثاؿ 

 . ص 50 {جناِت عدف مفتحة ليـ األبواب  }: ومنو قولو تعالى 

 .العمـ ُمنتَفع انتفاع عظيـ بو : ومثاؿ استعماؿ المصدر مع اسـ مفعوؿ الفعؿ الالـز 

 : ػ وردت أوزاف أخرى بمعنى اسـ المفعوؿ ولكنيا ليست عمى وزنو أشيرىا 2

:  البقرة ، قرض بمعنى 245{مف ذا الذي يقرض اهلل قرضًا حسناً  }:أ ػ َفْعؿ ، كقولو تعالى 
 .مقروض

 .ذبح بمعنى مذبوح ، وطْحف بمعنى مطحوف : ب ػ ِفْعؿ ، مثؿ 

 . الفرقاف 22 {ويقولوف حجرًا محجورًا  }: ومنو قولو تعالى 

 . مريـ 74 {ىـ أحسف أثاثًا ورئيًا  }: وقولو تعالى 

 .سمب بمعنى مسموب ، وعدد بمعنى معدود : َفَعؿ ، مثؿ - ج 

:  األنبياء ، حصب بمعنى 98 {إنكـ وما تعبدوف مف دوف اهلل حصُب جينـ  }: ومنو قولو تعالى 
 .محصوب 

 . الفمؽ ، الفمؽ بمعنى المفموؽ 1 {قؿ أعوذ برب الفمؽ  }: ومنو قولو تعالى 

 .مضغة بمعنى ممضوغ ، أكمة بمعنى مأكوؿ : ُفعمة ، مثؿ – د 

 . الحج 5 {ثـ مف عمقة ثـ مف مضغة  }: ومنو قولو تعالى 
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 .حموبة وركوبة بمعنى محموبة ومركوبة : َفُعولة ، مثؿ - ىػ

 .مركوبة :  يس ، ركوبة بمعنى 72 {وذلمناىا ليـ فمنيا َرُكوبيـ  }: وفعوؿ ، نحو قولو تعالى 

 .مزبور :  النساء ، زبور بمعنى 163 {وآتينا داود َزُبورًا  }: وقولو تعالى 

 .ذبيح بمعنى مذبوح ، وقتيؿ بمعنى مقتوؿ : فعيؿ ، مثؿ – و 

 .مضنوف :  التكوير ، ضنيف بمعنى 24 {وما ىو عمى الغيب بضنيف  }: ومنو قولو تعالى 

 .محصود :  ىود ، حصيد بمعنى 100 {منيا قائـ وحصيد  }: وقولو تعالى 

فعيؿ " بمعنى فاعؿ ال يؤخذ منو " فعيؿ " أف كؿ فعؿ سمع لو " فعيؿ "        وخالصة القوؿ في 
 .بمعنى مفعوؿ وما لـ يسمع منو يؤخذ منو كما في األمثمة السابقة " 

 .      ومما ينبغي معرفتو أف جميع األوزاف السابقة ما ىي إال مصادر جاءت بمعنى اسـ مفعوؿ 

  

 :عمل اسم المفعول 

  

 .      يعمؿ اسـ المفعوؿ بالشروط التي عمؿ بيا اسـ الفاعؿ عمؿ الفعؿ ، فيرفع نائبًا لمفاعؿ 

 .أمكسو الفقيُر ثوبًا : ونحو . المعمـ مشكور فضمو : مثؿ 

 . ىود 103 {ذلؾ يوـ مجموع لو الناس  }: ومنو قولو تعالى 
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 :شػروط عمػلو 

 .يده نائب فاعؿ . فاز المقطوعة يده :  ػ أف يكوف معرفًا بأؿ ، مثؿ 1

 .إف األجياؿ المستثمر عمميا في خدمة الوطف ليي جديرة بالخمود : ونحو 

 :فإذا لـ يكف معرفًا بأؿ يشترط فيو شرطاف ىما 

 .الضعيؼ ميضوـ حقو : أف يدؿ عمى الحاؿ أو االستقباؿ ، مثؿ – أ 

 .أف يعتمد عمى نفي أو استفياـ أو ما أصمو المبتدأ أو موصوؼ أو حاؿ – ب 

 .ما محمود الكذب : مثؿ 

 .أمذموـ أخوؾ 

 .أنت محروـ ثمرة عممؾ 

 .إنؾ موفور جانبؾ 

 .ىذا مسكيف ميدودة قوتو 

 .وصؿ الفارس مكسورة قدمو 

  

 : ػوائػد وتنبييات 

 .عمى وزف مفعوؿ لغير القياس " أفعؿ "  ػ ورد اسـ مفعوؿ مف الفعؿ المزيد باليمزة 1

 .أضعؼ الشيء ، فيو مضعوؼ : مثؿ 

 .وأزكمو اهلل ، فيو مزكوـ 

 .وأسعدؾ اهلل ، فأنت مسعود 



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

33 

 . ػ وقع التبادؿ بيف المصدر واسـ المفعوؿ فورد المصدر بزنة اسـ المفعوؿ وىو قميؿ 2

 .ميسور ومعسور ومعقوؿ ومفتوف : مثؿ 

 . القمـ 6 {بأّيكـ المفتوف  }: ومنو قولو تعالى 

 .وقد يرد المصدر بمعنى اسـ المفعوؿ 

 . مشروبؾ ومأكولؾ : بمعنى . ىذا شربؾ وأكمؾ : نحو 

 .وقد أشرنا إلى ذلؾ في موضعو 

 ػ ىناؾ بعض األلفاظ التي تصمح ػ بحسب موقعيا ػ السمي الفاعؿ والمفعوؿ ، ويتعيف نوعيا مف 3
 .خالؿ معناىا 

 .ممتد ، مسموؾ ، مختار ، محتؿ ، مطروؽ ، منجاب ، منصب : مثؿ 

 .ىذا طريؽ ممتد مسافة طويمة ، كاف ممتد بمعنى ممدود : فإف قمت 

 .وصؿ القائد المختار ، أي الذي اختاره الناس فيو اسـ مفعوؿ : ومثمو 

ف قمت   .أنت مختار ما يناسبؾ ، فمختار اسـ فاعؿ وأصميا عمى وزف ُمفتِعؿ : وا 
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 اسم التف يل

 : تعريفػو 

لمداللة عمى أف شيئيف اشتركا في صفة معينة وزاد " أفعؿ "        اسـ مشتؽ مف الفعؿ عمى وزف 
 .أحدىما عمى اآلخر في تمؾ الصفة 

 .أكـر ، أحسف ، أفضؿ ، أجمؿ : مثؿ 

 .عمي أكـر مف محمد ، والعصير أفضؿ مف القيوة : تقوؿ 

 . يوسؼ 8 {إذ قالوا ليوسؼ وأخوه أحب إلى أبينا منا  }: ومنو قولو تعالى 

  

 صوغ اسم التف يل

  

 :      يصاغ اسـ التفضيؿ بالشروط التي يصاغ بيا أفعؿ التعجب وىي كالتالي 

 .كـر ، ضرب ، عمـ ، كفر ، سمع :  ػ أف يكوف الفعؿ ثالثيًا ، مثؿ 1

 .أخوؾ أعمـ منؾ : نحو 

 . القصص 34 {ىو أفصح مني لسانًا  }: ومنو قولو تعالى 

 . البقرة 282 {ذلؾ أقسط عند اهلل وأقوـ لمشيادة  }: وقولو تعالى 

 . ػ أف يكوف تامًا غير ناقص ، فال يكوف مف أخوات كاف أو كاد وما يقوـ مقاميما 2

 .ما عمـ ، وال ينسى :  ػ أف يكوف مثبتًا غير منفي ، فال يكوف مثؿ 3
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 .ُيقاؿ ، وُيعمـ :  ػ أف يكوف مبنيًا لممعموـ ، فال يكوف مبنيًا لممجيوؿ ، مثؿ 4

 :  ػ أف يكوف تاـ التصرؼ غير جامد ، فال يكوف مثؿ 5

 .عسى ، ونعـ ، وبئس ، وليس ، ونحوىا 

 ػ أف يكوف قاباًل لمتفاوت ، بمعنى أف يصمح الفعؿ لممفاضمة بالزيادة أو النقصاف ، فال يكوف 6
 .ممت ، وغرؽ ، وعمي ، وفني ، وما في مقاميا : مثؿ 

عرج ، وعور ، :  ػ أال يكوف الوصؼ منو عمى وزف أفعؿ التي مؤنثيا عمى وزف فعالء ، مثؿ 7
أعرج ومؤنثو عرجاء ، وأعور ومؤنثو عوراء ، : وحوؿ ، وحمر ، فالوصؼ منيا عمى وزف أفعؿ 

 .وأحوؿ ومؤنثو حوالء ، وأحمر ومؤنثو حمراء 

 .مباشرة " أفعؿ "      فإذا استوفي الفعؿ الشروط السابقة صغنا اسـ التفضيؿ منو عمى وزف 

 .أنت أصدؽ مف أخيؾ : نحو 

 . البقرة 217 {والفتنة أكبر مف القتؿ  }: ومنو قولو تعالى 

 .وغيرىا مف األمثمة السابقة 

نما      أما إذا افتقد الفعؿ شرطًا مف الشروط السابقة فال يصاغ اسـ التفضيؿ منو مباشرة ، وا 
 .يتوصؿ إلى التفضيؿ منو بذكر مصدره الصريح مع اسـ تفضيؿ مساعد 

أكثر ، وأكبر ، وأفضؿ ، وأجمؿ ، وأحسف ، وأشد ، وأولى ، ونظائرىا ، ويعرب المصدر : مثؿ 
 .بعدىا تمييزًا 

 .المممكة أكثر إنتاجًا لمبتروؿ مف غيرىا : نحو 

 .والطائؼ ألطؼ ىواًء مف جدة 
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 .والبمح أشد حمرًة مف التفاح 

 . النساء 84 {واهلل أشد بأسًا وأشد تنكياًل  }: ومنو قولو تعالى 

  

 حاالت اسـ التفضيؿ

  

 :      السـ التفضيؿ في االستعماؿ أربع حاالت ىي 

ػ وحينئذ يكوف حكمو وجوب اإلفراد " نكرة " أف يكوف مجردًا مف أؿ التعريؼ واإلضافة ػ: أواًل 
 .والتذكير ، ويذكر بعده المفضؿ عميو مجرورًا بمف وقد يحذؼ ، وال يطابؽ المفضؿ 

 .محمد أكبر مف أخيو ، أو محمد أكبر سنًا : مثؿ 

 . طو 127 {ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى  }: ومنو قولو تعالى 

 .ىند أكبر مف أختيا 

ثميما أكبر مف نفعيما  }: ومنو قولو تعالى   . البقرة 219 {وا 

 .البنتاف أكبر مف أختييما 

 .األوالد أكبر مف إخوانيـ 

 . النساء 51 {ىؤالء أىدى مف الذيف آمنوا سبياًل  }: ومنو قولو تعالى 

 .البنات أكبر مف أخواتيف 

 . غافر 57 {لخمؽ السموات واألرض أكبر مف خمؽ الناس  }: ومنو قولو تعالى 
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أف يكوف نكرة مضافًا إلى نكرة ، وحكمو وجوب اإلفراد والتذكير ، وال يطابؽ المفضؿ ، : ثانيًا 
 .ومطابقة المضاؼ إليو النكرة لممفضؿ 

 .الكتاب أفضؿ صديؽ : مثؿ 

 . الكيؼ 54 {وكاف اإلنساف أكثر شيء جداًل  }: ومنو قولو تعالى 

 .القصة أفضؿ وسيمة لمتخفيؼ عف النفس 

 . اإلسراء 21 {ولآلخرة أكبر درجات  }: وكقولو تعالى 

 .الكتاباف أفضؿ صديقيف 

 .القصتاف أفضؿ قصتيف في المكتبة 

 .الكتب أفضؿ أصدقاء لممرء 

 .المدرسات أفضؿ معممات في المدرسة 

 . البقرة 41 {وال تكونوا أوؿ كافر بو  }: ومنو قولو تعالى 

 . التيف 5 {ثـ رددناه أسفؿ سافميف  }: وقولو تعالى 

مثؿ . أف يكوف معرفًا بأؿ ، وحكمو وجوب مطابقتو لممفضؿ ، وال يذكر بعده المفضؿ عميو : ثالثًا 
 .محمد ىو األصغر سنًا : 

 . التوبة 3 {يوـَ الحج األكبر  }: ومنو قولو تعالى 

 .الطالبة ىي الصغرى سنًا 

 . البقرة 238 {حافظوا عمى الصموات والصالة الوسطى  }: كقولو تعالى 
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 .الطالباف ىما األصغراف سنًا 

 . المائدة 107 {مف الذيف استحؽ عمييـ األولياف  }: ومنو قولو تعالى 

 .الطالبتاف ىما الصغرياف سنًا 

 . التوبة 52 {ىؿ تربصوف بنا إال أحد الحسنييف  }: ومنو قولو تعالى 

 .الطالب ىـ األصاغر سنًا 

 . آؿ عمراف 139 {وال تحزنوا وأنتـ األعموف  }: ومنو قولو تعالى 

 .الطالبات ىف الصغريات سنًا 

 . طو 75 {فأولئؾ ليـ الدرجات العمى  }: ومنو قولو تعالى 

أف يكوف مضافًا إلى معرفة ، وحكمة جواز اإلفراد والتذكير ، وامتناع مجيء ِمف والمفضؿ : رابعًا 
 .عميو بعده ، كما يجوز مطابقتو لما قبمو ، كالمعرؼ بأؿ 

 .محمد أفضؿ الرجاؿ : مثؿ 

 . المؤمنوف 14 {فتبارؾ اهلل أحسف الخالقيف  }: ومنو قولو تعالى 

 .فاطمة أفضؿ النساء ، أو فاطمة فضمى النساء 

 . األعراؼ 39 {وقالت أوالىـ ألخراىـ  }: ومنو قولو تعالى 

 .المحمداف أفضؿ الطالب ، أو المحمداف أفضال الطالب 

 .الفاطمتاف أفضؿ الطالبات ، أو الفاطمتاف فضميا الطالبات 

 .المحمدوف أفضؿ الطالب ، أو المحمدوف أفاضؿ الطالب 
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 . األنعاـ 23 {وكذلؾ جعمنا في كؿ قرية أكابر مجرمييا ليمكروا فييا }:ومنو قولو تعالى 

 .الفاطمات أفضؿ الطالبات ، أو الفاطمات فضميات الطالبات 

  

 : وائػد وتنبييات 

  

 ػ ال يشتؽ اسـ التفضيؿ مف الفعؿ المنفي ، وال مف الفعؿ المبني لممجيوؿ ، ألف مصدرىما 1
 .مؤوؿ ، والمصدر المؤوؿ معرفة فال يعرب تمييزًا 

 .وقد ورد اسـ التفضيؿ مف الفعؿ المبني لممجيوؿ مباشرة شذوذًا 

 .خالد أىزؿ مف عمي ، وىذا القوؿ أخصر مف ذاؾ : مثؿ 

 .والطاووس أزىى مف البط ، وعدنا والعود أحمر 

ُىزؿ وُزىي وىما مف األفعاؿ المالزمة : وأفعاؿ أسماء التفضيؿ الواردة في األمثمة السابقة ىي 
البناء لممجيوؿ ، واختصر وُيحمد ، مف األفعاؿ التي أخذ منيا اسـ التفضيؿ شذوذًا لبنائيا لممجيوؿ 

. 

 ػ قد ترد صيغة أفعؿ لغير معنى التفضيؿ ، فتضمف حينئذ معنى اسـ الفاعؿ ، أو معنى الصفة 2
المشبية ، ويشترط في التعرية عف معنى التفضيؿ أال يكوف اسـ التفضيؿ معرفًا بأؿ أو مضافًا إلى 

 {ربكـ أعمـ بكـ  }: نكرة ، أو متموا بمف الجارة ، ومثاؿ مجيئو بمعنى اسـ الفاعؿ ، قولو تعالى 
 .عالـ بكـ : والتقدير 

والتقدير  {وىو الذي يبدأ الخمؽ ثـ يعيده وىو أىوف عميو  }: ومعنى الصفة المشبية ، كقولو تعالى 
 : 
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 .وىو ىيف عميو 

والمعنى في اآلية األولى أنو ال مشارؾ هلل في عممو ، وفي اآلية الثانية ال تفاوت عند اهلل في 
 .اإلبداء واإلعادة ، فميس لديو ىيف وأىوف بؿ كؿ شيء ىيف عميو سبحانو وتعالى : النشأتيف 

خير ، وشر : اشتيرت بحذؼ اليمزة مف أوليا ، وىي " أفعؿ التفضيؿ "  ػ ىناؾ ثالثة ألفاظ في 3
 .، وحب 

 . البقرة 260 {قوؿ معروؼ ومغفرة خير مف صدقة يتبعيا أذى  }: ومنو قولو تعالى 

 . األعمى 17 {واآلخرة خير وأبقى  }: وقولو تعالى 

 . يوسؼ 77 {قاؿ أنتـ شٌر مكانًا  }: وقولو تعالى 

 .ابنؾ حبٌّ مف اآلخريف : ونحو 

 .السؿ أحمى مف الخؿ :  ػ قد يكوف التفضيؿ بيف أمريف في صفتيف مختمفتيف ، مثؿ 4

 .والمعنى المراد أف العسؿ في حالوتو يزيد عمى الخؿ في حموضتو 

 .الصيؼ أحر مف الشتاء : ونحو 

 .إذا كاف الفعؿ معتؿ الوسط باأللؼ ترد ىذه األلؼ إلى أصميا في التفضيؿ 

 .أي أكثر سيادة . أسود – أعوـ ، وساد – أقوؿ ، وعاـ – قاؿ : نحو 

 .أي أكثر شيوعًا مف غيره . أسير – أىيـ ، وسار – أبيع ، وىاـ – وباع 
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اسما الزماف والمكاف 
 واسـ اآللة

  

  :اسم الزمان 

 .     اسـ مشتؽ لمداللة عمى زماف وقوع الفعؿ 

 .موعد ، مولد ، مرمى ، ُمنتيى : مثؿ 

 .لقاء الفريقيف موعده العصر : نحو 

 .كاف مولد الرسوؿ في شير ربيع األوؿ 

  

  :اسم الم ان 

 .    اسـ مشتؽ لمداللة عمى مكاف وقوع الفعؿ 

 .منزؿ ، مجمس ، منتدى ، مجتمع ، ميبط : مثؿ 

 .مكة ميبط الوحي : نحو 

 .والمدينة منتدى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
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  :صوغيػا 

 :    يشتؽ اسما الزماف والمكاف عمى النحو التالي 

  

 :من الفعل الثالثي : أواًل 

 .بفتح الميـ والعيف إذا كاف الفعؿ معتؿ اآلخر " َمْفَعؿ " عمى وزف – أ 

 .سعى مسعى ، رمى مرمى ، جرى مجرى ، سقى مسقى ، ليى مميى : مثؿ 

 .مرمى الجمرات عند طموع الشمس : نحو 

 .ومسعى الحجاج بيف الصفا والمروة 

 . أؿ عمراف 14 {واهلل عنده حسف المآب  }: ومنو قولو تعالى 

 . النازعات 39 {فإف الجحيـ ىي المأوى  }: وقولو تعالى 

 .أو كاف صحيح اآلخر ومضارعو مفتوح العيف أو مضموميا 

 .شرب مشرب ، قرأ مقرأ ، بدأ مبدأ : مثؿ 

 . الكيؼ 60 {ال أبرح حتى أبمغ مجمع البحريف  }: ومنو قولو تعالى 

 . مريـ 37 {فويؿ لمذيف كفروا مف مشيد يوـ عظيـ  }: وقولو تعالى 

 .طمع مطمع ، رسـ مرسـ ، قمـ مقاـ ، فاز مفاز : ومثؿ 

 . القدر 5 {سالـ ىي حتى مطمع الفجر  }: ومنو قولو تعالى 

 . الطالؽ 2 {ومف يتؽ اهلل يجعؿ لو مخرجًا  }: وقولو تعالى 
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 . إبراىيـ 14 {ذلؾ لمف خاؼ مقامي وخاؼ وعيد  }: وقولو تعالى 

بفتح الميـ وكسر العيف إذا كاف الفعؿ صحيح اآلخر ومضارعو مكسور " َمفِعؿ " عمى وزف – ب 
 .العيف 

 .نزؿ منزؿ ، ىبط ميبط ، صار مصير ، جمس مجمس : مثؿ 

 . إبراىيـ 30 {قؿ تمتعوا فإف مصيركـ إلى النار  }: ومنو قولو تعالى 

 . الحج 33 {ثـ َمِحمَّيا إلى البيت العتيؽ  }: وقولو تعالى 

 . الحج 29 {وقؿ ربي أنزلني منزاًل مباركًا  }: وقولو تعالى 

 . المجادلة 11 {إذا قيؿ لكـ تفسحوا في المجالس فافسحوا  }: وقولو تعالى 

 .وعد موعد ، وقع موقع ، ورد مورد : أو كاف مثااًل صحيح اآلخر ، مثؿ 

 . الكيؼ 58 {بؿ ليـ موعد لف يجدوا مف دونو موئاًل  }: ومنو قولو تعالى 

 . الكيؼ 52 {وجعمنا بينيـ موبقًا  }: وقولو تعالى 

 . التوبة 12 {وال يطئوف موطئًا يغيظ الكفار  }: وقولو تعالى 
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 " :المزيد " من الفعل غير ثالثي : ثانيًا 

  

     يشتقاف عمى وزف الفعؿ المضارع مع إبداؿ حرؼ المضارعة ميمًا مضمومة ، وفتح ما قبؿ 
 .اآلخر كاسـ المفعوؿ والمصدر الميمي 

 .انتدى ينتدي ُمنَتدى ، اجتمع يجتمع ُمجَتمع ، استودع يستودع ُمسَتودع : مثؿ 

 .التقى يمتقي ُممتقى ، أخرج يخرج مخرج ، استقر يستقر ُمستقر 

 . البقرة 36 {ولكـ في األرض مستقر ومتاع إلى حيف  }: ومنو قولو تعالى 

 . النجـ 14 {عند سدرة الُمنتيى  }: وقولو تعالى 

 . ىود 41 {باسـ اهلل مجراىا وُمرساىا  }: وقولو تعالى 

  

 : ػوائػد وتنبييات 

  

بكسر العيف شذوذًا مف أفعاؿ تقتضي " َمفِعؿ "  ػ وردت عدة كممات أسماء مكاف عمى وزف 1
بفتح العيف ، وىي كممات سماعية " َمفَعؿ " القاعدة أف يكوف اسـ الزماف أو المكاف منيا عمى وزف 

 .مشرؽ ، مغرب ، معدف ، منسؾ ، مطمع ، مسجد ، مفرؽ ، ميمؾ : ال ينقاس عمييا ، وىي 

 . الكيؼ 90 {حتى إذا بمغ مطمع الشمس  }: ومنيا قولو تعالى 

 . النمؿ 49 {ثـ نقوؿ لوليو ما شيدنا َميِمؾ أىمو  }: وقولو تعالى 

 ػ قد يصاغ اسـ المكاف مف األسماء الثالثية المجردة عمى وزف مفعمة لمداللة عمى كثرة الشيء 2
 .في مكاف ما 
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مأسدة ، أي أرض كثيرة األسود ، ومسبعة ، كثيرة السباع ، ومذأبة ، كثيرة الذئاب ، : مثؿ 
 .ومسمكة ، كثيرة السمؾ ، وممحمة ، كثيرة المحـ ، ومسبخة ، كثيرة السباخ 

 ػ عرؼ أف اسمي الزماف والمكاف واسـ المفعوؿ والمصدر الميمي شركاء في الوزف مف الفعؿ 3
 .غير الثالثي ، ويتـ التفريؽ بينيا بالقرينة 

 .الميؿ مستودع األسرار ، مستودع اسـ زماف ، أي وقت استيداع السر : فإذا قمنا 

 .القمب مستودع المحبة ، مستودع اسـ مكاف ، أي مكاف استيداع المحبة 

 .المختبر مجيز بأحدث األجيزة ، مجيز اسـ مفعوؿ ، بمعنى يجيزونو 

 .تركتو إلى الممتقى ، الممتقى مصدر ميمي ، بمعنى االلتقاء 

 .مدرسة ، مطبعة ، مقبرة ، مجزرة :  ػ وقد تمحؽ التاء اسمي الزماف والمكاف سماعًا نحو 4
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 اسػـ اآللػة

  

  :تعريفػو 

 .      اسـ مشتؽ مف الفعؿ لمداللة عمى األداة التي يكوف بيا الفعؿ 

 .مبرد ، مغسمة ، منشار : مثؿ 

  

  :صػوغػو 

 :     ال يصاغ إال مف الفعؿ الثالثي المتعدي عمى األوزاف الثالثية التالية 

 : ػ ِمفعاؿ بكسر الميـ 1

 .منشار ، مسمار ، محراث ، ممقاط ، مثقاب ، مفتاح ، مزمار : مثؿ 

 . النساء 40 {إف اهلل ال يظمـ مثقاؿ ذرة  }: ومنو قولو تعالى 

 . ىود 84 {وال تنقصوا المكياؿ والميزاف  }: وقولو تعالى 

 . األنعاـ 59 {وعنده مفاتح الغيب  }: وقولو تعالى 

 : ػ ِمفعؿ بكسر الميـ 2

 .منحؿ ، مبرد ، مغزؿ ، معوؿ ، مقص ، مصعد ، مشرط : مثؿ 

 . الكيؼ 16 {ويييء لكـ مف أمركـ ِمرفقا  }: ومنو قولو تعالى 

 : ػ ِمفعمة بكسر الميـ أيضًا 3
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 .مغسمة ، معصرة ، مبشرة ، ممعقة ، مسطرة : مثؿ 

 . سبأ 14 {تأكؿ منسأتو  }: ومنو قولو تعالى 

 . النور 35 {مثؿ نوره كمشكاة  }: وقولو تعالى 

 : ػوائد وتنبييات 

 : ػ أجاز مجمع المغة العربية وزنيف آخريف ىما 1

 .خالط ، سّخاف : وفّعاؿ ، مثؿ . غسالة ، ثالجة ، جالية : فّعالة ، مثؿ 

سيؼ ، قدوـ ، سكيف ، فأس ، قمـ ، :  ػ ىناؾ أسماء آلة جامدة ، أي ليس ليا أفعاؿ ، مثؿ 2
 .رمح ، ساطور 

المحبرة مف الحبر ، والممطر : مثؿ :  ػ وردت بعض أسماء اآللة مشتقة مف األسماء الجامدة 3
 .مف المطر ، والمزود مف الزاد 

 " .غير الثالثية "  ػ وقد ورد أيضًا مف األفعاؿ المزيدة 4

 .مئزر مف ائتزر ، ومحراؾ مف حرؾ : مثؿ 

 .والمحراؾ عود مف الحديد ونحوه تحرؾ بو النار 

 . ػ كما وردت أسماء اآللة مف األفعاؿ الالزمة خالفًا لمقاعدة 5

 .معراج مف عرج ، معزؼ مف عزؼ ، ومرقاة مف رقى : مثؿ 

 . ػ وردت بعض األلفاظ الدالة عمى اسـ اآللة ولكنيا مخالفة لصيغيا 6

 .ُمدىف ، ُمكُحمة ، ُمنُخؿ ، ُمُدؽ ، وغيرىا : مثؿ 
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المصادر 

 .ىو لفظ يدؿ عمى حدث غير مقترف بزمف مشتمؿ عمى أحرؼ عمة : تعريؼ المصدر 

 .أكاًل – ضربًا ، وأكؿ – ضرب : مثؿ 

 .وىذا النوع ونظائره يكوف المصدر فيو مشتماًل عمى أحرؼ فعمو لفظًا 

 . مزاحًا – مازح : وقد يشتمؿ عمييا تقديرًا ، مثؿ 

 . ميزاحًا ، فالياء موجود في التقدير : واألصؿ أف يكوف المصدر 

 .ىبة – وىب : وقد يكوف معوضًا غما حذؼ منو بغيره ، مثؿ 

وىذا صحيح غير أف الواو لحقيا حذؼ وعوض عنيا بالتاء . وَْىب : فاألصؿ أف يكوف المصدر 
 .في آخر المصدر 

 :الفرؽ بين المصدر والفعل 

 .الفعؿ لفظ يدؿ عمى حدث إلى جانب داللتو عمى الزمف 

 .َضرْبًا – َضَرَب : فعندما نقوؿ 

 . كما دؿ عمى زمف وقوع الضرب " الحدث " نجد أف الفعؿ ضرب دؿ عمى عممية الضرب 

 .ولكنو لـ يبيف الزمف الذي وقع فيو " الحدث " ضربًا فقد دؿ عمى عممية الضرب : أمؿ المصدر 
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 مصادر األ عال الثالثية

 1جدول رقم 
 

 وزنو المصدر ما دل عليو الفعل متعد أو الزم وزنو الفعل الرقم

عَفالة زراعة دل على  ر ة متعد  َفعَفلَف  زرع 1   ِر

عَفالة صناعة دل على  ر ة متعد  َفعَفلَف  صن      ِر

عَفالة تجارة دل على  ر ة متعد  َفعَفلَف  تجر     ِر

ماح دل على امتناع الزم  َفعَفلَف  جمح 2 عال جِر   ِر

عال إباء دل على امتناع الزم  َفعَفلَف  أبى     ِر

فار دل على امتناع الزم  َفعَفلَف  نفر   عال نِر   ِر

ليان دل على  ر ة وتقلب وا طراب الزم  َفعَفلَف  غلى 3   َفعَفالن غَف

  َفعَفالن دوران دل على  ر ة وتقلب وا طراب الزم  َفعَفلَف  دار  

  َفعَفالن طيران دل على  ر ة وتقلب وا طراب الزم  َفعَفلَف  طار  

  ُرعال عُرطاس دل على مرض أو داء الزم  َفعَفلَف  عطس 4

  ُرعال سُرعال دل على مرض أو داء الزم  َفعَفلَف  سعل  

  ُرعال صُرداع دل على مرض أو داء الزم  َفعَفلَف  صدع  

 تاب  مصادر األ عال الثالثية
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 1تاب  جدول رقم 

 وزنو المصدر ما دل عليو الفعل متعد أو الزم وزنو الفعل الرقم

ل خ ر 5   ُرعْرلة خُر رة دل على لون الزم  َفعِر

ل  مر     ُرعْرلة  ُرمرة دل على لون الزم  َفعِر

ل صفر     ُرعْرلة صُرفرة دل على لون الزم  َفعِر

  ُرعال نُرباح دل على صوت الزم  َفعَفلَف  نبح 6

  ُرعال عُرواء دل على صوت الزم  َفعَفلَف  عوى  

  عيل صييل دل على صوت الزم  َفعَفلَف  صيل  

  عيل نعيؽ دل على صوت الزم  َفعَفلَف  نعؽ  

يل ر يل دل على سير الزم  َفعَفلَف  ر ل 7   َفعِر

يل ذميل دل على سير الزم  َفعَفلَف  ذمل     َفعِر

يل رسيم دل على سير الزم  َفعَفلَف  رسم     َفعِر

يل دبيب دل على سير الزم  َفعَفلَف  دبّر      َفعِر
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 2جػػدول رقم 

الفعل  الرقم
 الما ي

الفعل  وزنو المصدر متعد أو الزم وزنو
 الم ارع

 مال ظات

يشترط  ي الفعل أن  يَفنْرصُرر  َفعْرل نَفصْرر متعد  َفعَفل نَفصَفر 1
ي ون متعدياً 

 للمصدر وزن وا د. 
ل سَفمِر     يَفسْرمَف   َفعْرل سَفمْر  متعد  َفعِر

 يَففْرتَفح  َفعْرل  َفتْرح متعد  َفعَفل  َفتَفح  

يشترط  ي الفعل أن  يَفصْرعُرب  ُرعُرولة صُرعُروبة الزم  َفعُرل صَفعُرب 2
. ي ون م موم العين 
 للمصدر ثالثة أوزان

غة الزم  َفعُرل بَفلُرغ    يَفبْرلُرغ  َفعَفالة بَفالَف

 يَف ْررُرم  َفعَفل  َفرَفم الزم  َفعُرل  َفرُرم  

ل طَفرِرب 3 يشترط  ي الفعل أن  يَفطْررَفب  َفعَفل طَفرَفب الزم  َفعِر
. ي ون م سور العين 
 للمصدر وزن وا د

ب   ل تَفعِر  يَفتْرعَفب  َفعَفل تَفعَفب الزم  َفعِر

ل  َفرِرح    يَففْررَفح  َفعَفل  َفرَفح الزم  َفعِر

يشترط  ي الفعل أن  يَفجْرلِرس  ُرعُرول جُرلُروس الزم  َفعَفل جَفلَفس 4
. ي ون مفتوح العين 
 للمصدر وزن وا د

 يَفسْرجُرد  ُرعُرول سُرجُرود الزم  َفعَفل سَفجَفد  

 يَفخْررُرج  ُرعُرول خُررُروج الزم  َفعَفل خَفرَفج  
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 : تنبييات و وائد 

أكثرىا سماعية – المأخوذة مف الفعؿ الثالثي – ػ يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف المصادر الثالثية 1
 .تعرؼ بالسماع والرجوع إلى معاجـ المغة 

 . فيمًا – قيامًا ، فيـ – رعيًا ، قاـ – قطعًا ، رعى – قطع : مثؿ 

أما المصادر التي لـ تسمع عف العرب فقد وضع ليا قواعد وضوابط تطبؽ عمى نظائرىا وقد 
رصدنا في الجدوؿ السابؽ الضوابط التي اتفؽ عمييا الصرفيوف وأصبحت قواعد عامة متبعة 

  .1انظر الجدوؿ رقـ :- وعرفت بالمصادر القياسية ، وىي كالتالي 

 .زراعة – زرع : إذا دؿ الفعؿ عمى حرفو جاء مصدره عمى وزف ِفعالو - أ 

 .جماح – جمح : إذا دؿ الفعؿ عمى امتناع جاء مصدره عمى وزف ِفعاؿ - ب 

 .غمياف – غمى : إذا دؿ الفعؿ عمى حركة أو تقمب أو اضطراب جاء عمى وزف فَعالف - ج 

 .عطاس– عطس : إذا دؿ الفعؿ عمى مرض أو داء جاء مصدره عمى وزف فُعاؿ – د 

 . ُخضرة - خضر: إذا دؿ الفعؿ عمى لوف جاء مصدره عمى وزف فُعمة – ىػ

– نباح ، صيؿ – نبح : إذا دؿ الفعؿ عمى صوت جاء مصدره عمى وزف فُعاؿ أو فَعيؿ – و 
 .صييؿ 

 . رحيؿ – رحؿ : إذا دؿ الفعؿ عمى سير جاء مصدره عمى وزف فَعيؿ – ز 

ذا لـ يدؿ المصدر عمى شيء مما سبؽ ، فغالبًا ما يأتي عمى األوزاف التالية 2 انظر جدوؿ :  ػ وا 
  .  2رقـ 

إذا كاف الفعؿ متعديًا ، ويستوي في ذلؾ أف تكوف عينو مفتوحة أو مكسورة يأتي مصدره عمى – أ 
 . بفتح الفاء وتسكيف العيف " فَْعؿ " وزف 

 : إذا كاف الفعؿ الزما جاء مصدره عمى ثالثة أوزاف ىي – ب 



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

53 

 .فُعُولة بضـ الفاء والعيف ، وفَعَالة بفتح الفاء والعيف ، وفَعَؿ بفتح الفاء والعيف 

 .إذا كاف الفعؿ مكسور العيف الزما جاء مصدره عمى وزف فَعَؿ بفتح الفاء والعيف – ج 

 .إذا كاف الفعؿ مفتوح العيف الزما جاء مصدره عمى وزف فُعُوؿ بضـ الفاء والعيف – د 

 ػ إذا كاف الفعؿ معتؿ العيف فاألغمب أف يأتي مصدره عمى وزف فَْعؿ بفتح الفاء وتسكيف العيف ، 3
 .َلْوما – َعْوما ، الـ – َصْوما ، عاـ – صاـ : مثؿ 

 .قياما – صياما ، قاـ – صاـ : أو عمى وزف ِفعَاؿ بكسر الفاء وفتح العيف ، مثؿ 

 . زواال – رواحا ، زاؿ – راح : وقد يأتي عمى وزف فَعَاؿ بفتح الفاء والعيف ، مثؿ 

:  ػ إذا دؿ الفعؿ عمى معالجة فغالبًا ما يأتي مصدره عمى وزف فُعُوؿ بضـ الفاء والعيف ، مثؿ 4
 .قدوـ – صعود ، قدـ – ىبوط ، صعد – ىبط 

ذا دؿ الفعؿ عمى عيب فغالبًا ما يأتي مصدره عمى وزف فَعَؿ بفتح الفاء والعيف   .وا 

 .عورًا – حواًل ، َعِور – عرجًا ، َحِوؿ – َعِرج : مثؿ 

ذا دؿ الفعؿ عمى معنى الثبوت فغالبًا ما يأتي مصدره عمى وزف فُعُولة بضـ الفاء والعيف ، مثؿ  : وا 
 .خشونة – يبوسة ، خشف – نعومة ، يبس – نعـ 

 مصادر األ عال الرباعية

جميع مصادر األفعاؿ الرباعية قياسية ليا أوزاف وضوابط تختمؼ باختالؼ وزف الفعؿ ، وىي عمى 
 النحو التالي كما ىو مبيف في
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  .3الجدول رقم  

 مال ظات وزنو المصدر وزنو الفعل الرقم

 ثالثي مزيد باليمزة ص يح العين إ عال إ رام أ عل أ رم 1

 ثالثي مزيد باليمزة معتل العين إ علة إعانة أ عل أعان  

 ثالثي مزيد باليمزة معتل الالم إ عال إعطاء أ عل أعطى  

يل ت طيم  َفعَّل  طّرم 2  ثالثي مزيد بالت عيؼ ص يح اآلخر تَففْرعِر

يل تعليم  َفعَّل علّرم    ثالثي مزيد بالت عيؼ ص يح اآلخر تَففْرعِر

لة تربية  َفعَّل ربّرى    ثالثي مزيد بالت عيؼ معتل اآلخر تَففْرعِر

لة تولية  َفعَّل ولّرى    ثالثي مزيد بالت عيؼ معتل اآلخر تَففْرعِر

 ثالثي مزيد بالت عيؼ ميموز اآلخرللمصدر وزنان تفعلة- تفعيل  تبرئة– تبريئ   َفعَّل برّرأ  

عال  مقاتلة– قتال   َفاْرعَفل قاتل 3 -  ِر
 مُرفاعلة

 ثالثي مزيد باأللؼ للمصدر وزنان 

عال  م اسبة–  ساب   َفاْرعَفل  اسب   –  ِر
 مُرفاعلة

 ثالثي مزيد باأللؼ للمصدر وزنان 

 ثالثي مزيد باأللؼ  اؤه ياء للمصدر وزن وا د  مُرفاعلة ميانعة  َفاْرعَفل يان   

 رباعي مجرد غير م عؼ للمصدر وزن وا د   َفعَفللة طمأنة  َفعْرلل طمأن 4

عْرالل–  َفعْرللة  زلزال– زلزلة   َفعْرلل زلزل    رباعي مجرد م عؼ للمصدر وزنان  ِر
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 : تنبييات و وائد 

 :  ػ يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف لمصادر األفعاؿ الرباعية أربعة أوزاف ىي 1

: جاء مصدره عمى وزف إفعاؿ ، مثؿ – عمى وزف أفعؿ – إذا كاف الفعؿ ثالثيًا مزيدًا باليمزة – أ 
 .إنجاز ىذا فيما يختص بالصحيح العيف – أنجز 

أما إذا كاف الفعؿ معتؿ العيف جاء مصدره عمى وزف إفعمة ، وذلؾ بحذؼ األلؼ الموجودة في * 
 .والتعويض عنيا بتاء في آخر المصدر – إفعاؿ – وزف 

 .إدانة – إىانة ، أداف – إقالة ، أىاف – أقاؿ : مثؿ 

ذا كاف الفعؿ معتؿ الالـ جاء مصدره عمى وزف إفعاؿ مع قمب حرؼ العمة ىمزة مثؿ *  أعطى : وا 
 .إعطاء – 

وكاف صحيح الالـ جاء مصدره – عمى وزف فعَّؿ – إذا كاف الفعؿ ثالثيًا مزيدًا بالتضعيؼ – ب 
 . تقدير – تيذيب ، قّدر – ىّذب : عمى وزف تفعيؿ ، مثؿ 

 .تنمية - نمى: أما إذا كاف الفعؿ معتؿ الالـ جاء مصدره عمى وزف تفعمة ، مثؿ * 

ذا كاف الفعؿ ميموز الالـ جاء مصدره عمى الوزنيف معًا ، تفعيؿ وتفعمة   .وا 

 .تنبيئًا وتنبئة – تعبيئًا وتعبئة ، نبّأ – تخطيئًا وتخطئة ، عبّأ – خّطأ : مثؿ 

 }: ِكّذاب ، كقولو تعالى : وقد خرج عف القاعدة الفعؿ كّذب فجاء مصدره عمى وزف ِفعّاؿ ، مثؿ 
  . (1)  {وكذبوا بآياتنا ِكّذابا 

جاء مصدره عمى وزف ِفعَاؿ أو مُفَاعمة – عمى وزف فاعؿ – إذاكاف الفعؿ ثالثيًا مزيدًا باأللؼ – ج 
 .حدادًا ومحاددة – وصااًل ومواصمة ، حادد – واصؿ : ، مثؿ 

 .أما إذا كانت فاء الفعؿ ياء فكثيرًا ما يكوف مصدره عمى وزف مفاعمة فقط * 
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ذا كاف الفعؿ معتؿ الالـ جاء مصدره عمى وزف ِفعاؿ مع قمب حرؼ العمة ىمزة ، مثؿ  – عادى : وا 
 .ِعداء 

غير مضعؼ جاء مصدره عمى وزف فعممة ، – عمى وزف فعمؿ – إذا كاف الفعؿ رباعيًا مجردًا – د 
 .زخرفة – بعثرة ، زخرؼ – دحرجة ، بعثر – دحرج : مثؿ 

أما إذا كاف الفعؿ مضعفًا ، أي فاؤه والمو مف جنس واحد ، وعينو والمو الثانية مف جنس واحد ، * 
 .جاء مصدره عمى وزف فَعْمَمة أو ِفْعاَلؿ 

 .عسعسة أو عسعاس – وسوسة أو وسواس ، عسعس – وسوس : مثؿ 

 مصادر األ عال الخماسية

مصادر األفعاؿ الخماسية قياسية وتأتي عمى " رباعية مزيدة بحرؼ " و " ثالثية مزيدة بحرفيف " 
 األوزاف التالية كما ىو مبيف في
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  .4الجدول رقم  

 المال ظات وزنو المصدر وزنو الفعل الرقم

المصدر على وزن الفعل م  زيادة ألؼ قبل  انفعال انطالؽ انفعل انطلؽ 1
 .       األخر و سر ال رؼ الثالث 

 .  الفعل معتل اآلخر باأللؼ ،  ي المصدر تقلب إلى ىمزة

 انفعال ان سار انفعل ان سر  

 انفعال ا تواء انفعل ا توى  

المصدر على وزن الفعل م  زيادة ألؼ قبل  ا تعال اقتصاد ا تعل اقتصد 2
 ا تعال اجتماع ا تعل اجتم    .اآلخر و سر ال رؼ الثالث 

المصدر على وزن الفعل م  زيادة ألؼ قبل  ا عالل ا مرار ا علَّ  ا مر 3
 ا عالل اخ رار ا علَّ  اخ ر   .اآلخر و سر ال رؼ الثالث 

 . ثالثي مزيد ب ر ين  تفعل تقدُّم تفعَّل تقدم 4

  

المصدر على وزن الفعل . الفعل معتل الالم 
 . م   سر ما قبل اآلخر 

 تفعل ت طُّم تفعَّل ت طم  

 تفعال ت دِّدياً  تفعَّل ت دى  

          

ل تفاعل تنازل 5    تفاعل تنازُر

 تفاعل تناوُرل تفاعل تناول  

   تفعلل تد رُرج تفعلل تد رج 6

ل تفعلل تزلزل   .رباعي مزيد ب رؼ   تفعلل تزلزُر
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 : تنبييات و وائد 

 ػ يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف األفعاؿ الخماسية إما أف تكوف ثالثية مزيدة بحرفيف كانطمؽ 1
 .واقتصر واحمر وتقدـ وتنازؿ ، أو رباعية مزيدة بحرؼ كتدحرج وتزلزؿ 

 ػ تأتي مصادر األفعاؿ المبدوء بيمزة وصؿ عمى وزف الفعؿ مع زيادة ألؼ قبؿ الحرؼ األخير 2
 . وكسر الحرؼ الثالث 

 .اصفرار – اجتماع ، واصفر – اندفاع ، اجتمع – مثؿ اندفع 

– ارتوى : فإذا كاف الفعؿ معتؿ اآلخر باأللؼ تقمب األلؼ ىمزة لزيادة ألؼ المصدر قبميا ، مثؿ * 
 .ارتواء 

ـ :  ػ تأتي مصادر األفعاؿ المبدوءة بتاء زائدةعمى وزف الفعؿ مع ضـ الحرؼ الرابع ، مثؿ 3 – تقدَّ
ما ، تدحرج  تنازال ، فإذا كانت الـ الفعؿ ياء كسر ما قبميا لمناسبة حركتيا – تدحرجا ، تنازؿ – تقدُّ

يا ، تحدى – تعدى :، مثؿ يا ، تردى – تعدِّ  .تردِّيا – تحدِّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

59 

مصادر األ عال السداسية 

مصادر األفعاؿ السداسية كميا قياسية " رباعية مزيدة بحرفيف " و " ثالثية مزيدة بثالثة أحرؼ " 
 . 5الجدول رقم وتأتي عمى األوزاف التالية كما ىو مبيف في 

 المال ظات  وزنو المصدر وزنو الفعل الرقم

 .الفعل ثالثي مزيد بثالثة أ رؼ  استفعال استعمال استفعل استعمل  1

 .الفعل ثالثي مزيد بثالثة أ رؼ 

 ذ ت األلؼ . ثالثي مزيد بثالثة أ رؼ 
 . ي المصدر وعوض عنيا بتاء 

 استفعال است سان استفعل است سن  

 استفعال استعانة استفعل استعان  

          

 .ثالثي مزيد بثالثة أ رؼ  ا عيعال اخشيشان ا عوعل اخشوشن 2

 ا عيعال اعشيشاب ا عوعل اعشوشب   .ثالثي مزيد بثالثة أ رؼ 

 .ثالثي مزيد بثالثة أ رؼ  ا عيالل ادىيمام ا عالَّ  ادىامَّ  3

 ا عيالل اخ يرار ا عالَّ  اخ ارَّ    .ثالثي مزيد بثالثة أ رؼ 

ذ 4 ل اجلوَّ  .ثالثي مزيد بثالثة أ رؼ  ا عُروَّال اجلوَّاذ ا عوَّ

ل اعلوَّط   .ثالثي مزيد بثالثة أ رؼ   ا عُروَّال اعلوَّاط ا عوَّ

 .رباعي مزيد ب ر ين  ا عنالل ا رنجام ا عنلل ا رنجم 5

 ا عنالل ا رنقاع ا عنلل ا رنق    .رباعي مزيد ب ر ين 

ل اقشعرار ا علَفلَّ  اقشعرَّ  6  .رباعي مزيد ب ر ين  ا عالّر

ل اطمئنان ا علَفلَّ  اطمأنَّ    .رباعي مزيد ب ر ين   ا عالّر
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 : تنبييات و وائد 

 ػ يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أفعاؿ المصادر السداسية تكوف إما ثالثية مزيدة بثالثة أحرؼ ، 1
 .أو رباعية مزيدة بحرفيف 

 ػ جميع ىذه األفعاؿ مبدوءة بيمزة الوصؿ وأوزانيا سبعة وكذا أوزاف مصادرىا سبعة ، وقياسيا 2
ليكيا بالتفصيؿ   .يكوف عمى وزف ماضي الفعؿ مع كسر ثالثو وزيادة ألؼ قبؿ آخره ، وا 

 .إذا كاف الفعؿ عمى وزف استفعؿ جاء مصدره عمى وزف استفعاؿ – أ 

 .فإذا كاف معتؿ العيف حذفت عينو وعوض عنيا تاء مربوطة في آخر المصدر 

 .إذا كاف الفعؿ عمى وزف افعوعؿ جاء مصدره عمى وزف افعيعاؿ – ب 

 .إذا كاف الفعؿ عمى وزف افعاؿَّ جاء مصدره عمى وزف افعيالؿ – جػ 

 .إذا كاف الفعؿ عمى وزف افعوَّؿ جاء مصدره عمى وزف افعُوَّاؿ – د 

 .إذا كاف الفعؿ عمى وزف افعنمؿ جاء مصدره عمى وزف افعنالؿ – ىػ 

 .إذا كاف الفعؿ عمى وزف افعمؿَّ جاء مصدره عمى وزف افِعاّلؿ – و 

أف الفعؿ السداسي الذي عمى وزف استفعؿ المعتؿ العيف ، تحذؼ عينو في " أ "  ػ ذكرنا في فقرة 3
استقامة ، ويستثنى منو ما أصمو – استقاـ : المصدر ويعوض عنيا بتاء مربوطة في آخره ، مثؿ 

تطاير وتّطير فإف مصدرىما عمى وزف تفاُعؿ وتفعُّؿ : تفاعؿ أو تفعَّؿ ، نحو اّطاير واّطير أصميما 
 .تطايُر وتطُّير : لعدـ قياسية اليمزة ، فنقوؿ 
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  ػ المصدر الميمي5

 اسـ جامد مشتؽ مف لفظ الفعؿ يدؿ عمى حدث غير مقترف بزمف مبدوء بميـ زائدة تميزه :تعريفو 
 .  عف المصدر العادي وال يختمفاف في المعنى 

 .مضربًا – معرفة ، ضرب – عرؼ : مثؿ 

ف كاف ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة  }: ومنو قولو تعالى   .ميسرة :  البقرة ، المصدر 280 {وا 

 األنعاـ ، 162 {قؿ إف صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالميف  }: وقولو تعالى 
 .محياي ومماتي : والمصدراف في اآلية ىما 

 :صياغتو 

 : ػ الفعل الثالثي 1

يصاغ المصدر الميمي مف الفعؿ الثالثي الصحيح األوؿ واآلخر أو معتؿ األوؿ وصحيح اآلخر 
 .بفتح الميـ والعيف " مَْفعَؿ " عمى وزف 

 .موقى – مذىب ، وقى – ذىب : مثؿ 

 . سعى محمد لطمب الرزؽ مسعى حسنًا : نقوؿ 

 . القمـ 46 {أـ تسأليـ أجرًا فيـ مف مغـر مثقموف   }: ومنو قولو تعالى 

 . الفرقاف 71 {ومف تاب وعمؿ صالحًا فإنو يتوب إلى اهلل متابا  }: وقولو تعالى 

" ويصاغ مف الفعؿ الثالثي الصحيح اآلخر المعتؿ الفاء بالواو التي تحذؼ في المضارع عمى وزف 
 .بفتح الميـ وكسر العيف " مَفِعؿ 

 .َموِجد – َموِعد ، وجد – وعد : مثؿ 
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قاؿ لف أرسمو معكـ حتى تأتوِف   }: ومنو قولو تعالى . وقع الخبر في نفسي َموِقعًا عظيمًا : نقوؿ 
 . يوسؼ 66 {موثقًا مف اهلل 

 . الكيؼ 48 {بؿ زعمتـ ألف نجعؿ لكـ موعدًا  }: وقولو تعالى 

 :  ػ الفعل المزيد 2

عمى وزف الفعؿ المضارع ، مع إبداؿ – المزيد – يصاغ المصدر الميمي مف الفعؿ الغير ثالثي 
 .حرؼ المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبؿ اآلخر 

 .مُنعَطؼ – ُمستخرَج ، انعطؼ – استخرج : مثؿ 

 .انعطفت السيارة منعطفًا شديدًا : نقوؿ 

 . اإلسراء 81{رب أدخمني مُدًخؿ صدؽ وأخرجني ُمخرَج صدؽ  }: ومنو قولو تعالى 

 :  ػوائػد 

ميسرة ، مفسدة ، محبة ، مقالة ، :  ػ قد تزاد عمى المصدر الميمي تاء مربوطة في آخره ، مثؿ 1
 . ميابة ، منجاة 

 ػ شذت بعض المصادر عف القياس فجاءت عمى وزف مَفِعؿ بكسر العيف واألصؿ أف تأتي عمى 2
 .وزف مَفعَؿ بفتح العيف 

رجع مرجعًا ، يسر ميسرًا ، غفر مغفرة ، عرؼ معرفة ، حاص محيصًا ، زاد مزيدًا ، عاؿ : منيا 
 .معياًل ، خاض مخيضًا ، بات مبيتًا ، صار مصيرًا وغيرىا 

 . ػ اسم المصدر 6

 لفظ يدؿ عمى معنى المصدر ويختمؼ عنو في عدـ اشتمالو عمى جميع أحرؼ فعمو دوف :تعريفػو 
 .عوض عف الحرؼ الناقص 

 .تكمُّمًا : تكمـ كالمًا ، والمصدر العادي : مثؿ 
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أ : توضأ وضوءًا ، والمصدر العادي   .توضُّ

فمف المثاليف السابقيف نجد االختالؼ بيف المصدر العادي واسـ المصدر ، فاسـ المصدر مف الفعؿ 
تكمـ كالمًا بينما المصدر العادي تكميمًا ، فاالختالؼ يتمثؿ في نقص التاء والتضعيؼ في اسـ 

 . المصدر دوف أف نعوض عنيما بحروؼ أخرى 

ونظائرىا ىؿ ىي مصدر أـ اسـ مصدر ألنو نقص منيا " عدة " فإذا سأؿ سائؿ عف كممة :  ائػدة 
 .حرؼ عف أحرؼ فعميا 

أنيا مصدر مف الفعؿ وعد وليست اسـ مصدر ألف الواو المحذوفة عوض عنيا بتاء في : الجواب 
 .آخر المصدر 

 . ػ المصدر الصناعي 7

 .اسـ لحقتو ياء النسب تمييا تاء التأنيث المربوطة لمداللة عمى معنى المصدر  : تعريفو

 .عممية مف عمـ ، إنسانية مف إنساف ، ىمجية مف ىمجـ ، حرية مف حر : مثؿ 

 .ولمحرية الحمراء باء بكؿ يد مضرجة يدؽ : قاؿ الشاعر 

 يجب التفريؽ بيف المصادر الصناعية وبيف األسماء المنسوبة التي تمحقيا الياء المشددة : ائػدة 
األعماؿ التجارية ، والحقوؿ الزراعية ، واآلبار النفطية ، فيذه صفات منسوب إلييا : والثاء ، مثؿ 

 .وليست مصادر 

 .وىذا التفريؽ يكوف بتجرد المصدر الصناعي لمداللة عمى معنى المصدرية 

 .إف اليمجية صورة مف صور الشعوب المتخمفة : كقولنا 

 .        والديمقراطية أصؿ مف أصوؿ الحكـ 

 .فكممة اليمجية والديمقراطية مصادر صناعية لداللة كؿ منيما عمى معنى المصدر 
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 . ػ المصدر المؤول 8

 ىو ما يؤوؿ مف أف والفعؿ المضارع أو ما والفعؿ الماضي أو أفَّ ومعمولييا بالمصدر :تعريفػو 
 . الصريح 

 : الفرؽ بين المصدر الصريح والمصدر المؤول 

المصدر الصريح يؤخذ مف لفظ الفعؿ ويذكر في الكالـ بمفظو ، أما المصدر المؤوؿ فال يذكر 
 .بمفظو في الكالـ 

 :تر يب المصدر المؤول 

 .أف يقوؿ ، أف يعمؿ ، أف يساعد : مثؿ :  ػ أف والفعؿ المضارع 1

 .قوؿ الحؽ : والتقدير . ينبغي أف تقوؿ الحؽ : نحو 

 . فعؿ الخير : والتقدير .        يجب أف تفعؿ الخير 

 .  النساء 28 {يريد اهلل أف يخفؼ عنكـ  }: ومنو قولو تعالى 

 .التخفيؼ عنكـ : والتقدير 

 . إبراىيـ 10 {تريدوف أف تصدونا عما كاف يعبد آباؤنا  }: وقولو تعالى 

 .صّدنا : التقدير 

 .ما قمت ، ما أرسمت ، ما فعمت : مثؿ :  ػ ما والفعؿ الماضي 2

 .قولؾ : والتقدير . سرني ما قمت الصدؽ : نحو 

 .         إرساؿ أخي : والتقدير .        فاجأني ما أرسؿ أخي الرسالة 

 . القصص 78 {وأحسف كما أحسف اهلل إليؾ   }: ومنو قولو تعالى 

 .كإحساف اهلل : والتقدير
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 .  سفرؾ : والتقدير . عممت أنؾ مسافرًا غدًا : مثؿ :  ػ أفَّ ومعمولييا 3

 . التوبة 114 {فمما تبيف لو أنو عدو هلل تبرأ منو   }: ومنو قولو تعالى 

 .عداوتو هلل : التقدير 

 .  إذا كاف خبر أف فعاًل أو مشتقًا ُأّوؿ المصدر الصريح مف الخبر مضافًا إلى االسـ : ائػدة 

 . اجتياد محمد : التقدير . يكفي أف محمدًا مجتيد : مثؿ 

 .       تفوؽ أخيؾ : التقدير .        سرني أف أخاؾ تفوؽ في المسابقة 

أما إذا كاف الخبر اسمًا جامدًا ُأّوؿ المصدر مف الكوف مضافًا إلى االسـ ، وجاء خبر أفَّ خبرًا 
 . – مصدر كاف – لمكوف 

 .كوف األرض كروية : التقدير . أيقنت أف األرض كروية : مثؿ 

 :موق  المصدر المؤول من اإلعراب 

يأخذ المصدر المؤوؿ إعراب المصدر الصريح الذي يحؿ محمو ، فيقع في المواقع اإلعرابية اآلتية 
  : 

 :  ػ  ي م ل ر   مبتدأ 1

 .مفخرة : التقدير . وأف تتفوؽ في دراستؾ مفخرة لوالديؾ : نحو 

 .  البقرة 184 {وأف تصوموا خير لكـ   }: ومنو قولو تعالى 

 .صيامكـ خير لكـ : التقدير 

 .استعفافيف خير ليف : التقدير .  النور 60 {وأف يستعففف خير ليف  }: وقولو تعالى 

 : ػ  ي م ل ر   خبر 2

 . اعتقادي ربح التجارة : التقدير . اعتقادي أف التجارة رابحة : نحو 



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

66 

 . يوسؼ 25 {قالت ما جزاء مف أراد بأىمؾ سوءًا إال أف يسجف   }: ونحو قولو تعالى 

 .السجف ، خبر المبتدأ جزاء : التقدير 

 :  ػ  ي م ل ر   اسم  ان 3

 . ما كاف لؾ إىماؿ : التقدير . ما كاف لؾ أف تيمؿ الواجب : نحو 

 .  البقرة 114 {ما كاف ليـ أف يدخموىا إال خائفيف  }: كقولو تعالى 

 .ما كاف ليـ دخوليا : التقدير 

 :  ػ  ي م ل ر   اسم ليس 4

 . إضاعة : التقدير . ليست الرياضة أف تضيع وقتؾ في المعب : نحو 

 .  البقرة 177 {ليس البر أف تولوا وجوىكـ قبؿ المشرؽ والمغرب   }: كقولو تعالى 

 .تولية : التقدير 

 : ػ  ي م ل ر    اعل 5

 .يكفي تيذيبؾ : التقدير . يكفي أنؾ ميذب : نحو 

 .إحسانؾ : التقدير .        يجب أف تحسف إلى والديؾ 

 . التوبة 114 {فمما تبيف لو أنو عدو هلل تبرأ منو  }: ومنو قولو تعالى 

 . كونو عدوًا هلل : التقدير 

 :  ػ  ي م ل ر   نائب  اعل 6

 .عرؼ شرب الشاي منبو : التقدير . عرؼ أف الشاي مشروب منبو : نحو 

 .  طو 66 {يخيؿ إليو مف سحرىـ أنيا تسعى  }: ومنو قولو تعالى 
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 . يخيؿ سعييا : التقدير 

 : ػ  ي م ل نصب مفعول بو 7

 . التقدير آمؿ حضورؾ . آمؿ أف تحضر مبكرًا : نحو 

ويريد اهلل أف يحؽ الحؽ بكمماتو  }: ومثاؿ مجيء المصدر مف أف ومعمولييا مفعواًل بو قولو تعالى 
 . ويريد اهلل إحقاؽ الحؽ : التقدير .  األنفاؿ 7{ 

 :  ػ  ي م ل جر بال رؼ أو باإل ا ة 8

 .مف إىمالؾ : التقدير . أخاؼ عميؾ مف أف تيمؿ دروسؾ : نحو 

 .  األنعاـ 37 {قؿ إف اهلل قادر عمى أف ينزؿ آية  }: ومنو قولو تعالى 

 .عمى إنزاؿ آية : التقدير 

 .قبؿ حضورؾ : التقدير . خرجت قبؿ أف تحضر : مثاؿ جره باإلضافة 

 .  آؿ عمراف 143 {ولقد كنتـ تمنوف الموت مف قبؿ أف تمقوه  }: ومنو قولو تعالى 

 . مف قبؿ لقائو : التقدير 

 .عمل المصدر 

يعمؿ المصدر عمؿ فعمو فيرفع فاعاًل إف كاف الـز ، ويرفع فاعاًل وينصب مفعواًل بو إف كاف مف 
 . فعؿ متعٍد 

 . سرني صدُؽ محمٍد : مثاؿ المصدر الذي يرفع فاعاًل فقط 

 .يعجبني اجتياد أحمد : نحو 
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. صدؽ واجتياد وكالىما مشتؽ مف فعؿ الـز يأخذ فاعاًل وال يتعدى إلى مفعوؿ بو : المصدر 
اجتيد ، ثـ أضيؼ كؿ مف المصدريف إلى فاعمو األوؿ محمد والثاني : َصَدَؽ ، والثاني : األوؿ 

أحمد ، محمد وأحمد كؿ منيما مجرور لفظًا ألنو مضاؼ إليو ، مرفوع محاًل ألنو فاعؿ ، ومنو 
 .  القمر42 {فأخذناىـ أخذ عزيز مقتدر  }: قولو تعالى 

 .قولؾ الخير صدقة : ومثاؿ المصدر الذي يرفع فاعاًل وينصب مفعواًل بو 

َقْوؿ مشتؽ مف الفعؿ قاؿ المتعدي ألنو يأخذ فاعاًل ومفعواًل بو ، ثـ أضيؼ المصدر إلى : المصدر 
 .، والمصدر مبتدأ وصدقة خبره " الخبر " فاعمو وىو الكاؼ ، ونصب المفعوؿ بو وىو 

 .  النساء 161 {وأكميـ أمواؿ الناس بالباطؿ  }: ومنو قولو تعالى 

 .تعميمؾ الطفؿ القرآف منفعة لو : ومثالو نصبو لمفعوليف قولنا 

 .إطعامؾ الفقير كسرة خبز صدقة : ونحو 

: تعميـ وا طعاـ ، ومفعولي المصدر األوؿ الطفؿ والقرآف ، ومفعولي المصدر الثاني : المصدر 
 .الفقير وكسرة 

 : شروط عمل المصدر 

 :يشترط في المصدر لكي يعمؿ عمؿ فعمو الشروط التالية 

 . ػ صحة حموؿ فعمو محمو مسبوقًا بأف المصدرية مع الزمف الماضي أو المستقبؿ 1

 . عجبت مف أف حادثتو أمس : التقدير . عجبت مف محادثتؾ عميًا أمِس : نحو 

 .يدىشني أف ترسؿ الرسالة غدًا : التقدير . ويدىشني إرسالؾ الرسالة غدًا 

 .أو مسبوقًا بما المصدرية والزمف يدؿ عمى حاؿ 

 .ما تعممو : التقدير . يسرني عممؾ الواجب اآلف : نحو 
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 .  ػ أف يكوف نائبًا مناب الفعؿ 2

وىو فعؿ أمر مف أحتـر " احتراـ " فأخاؾ منصوب باحتراـ لنيابتو مناب . احترامًا أخاؾ : نحو 
الذي أخذ منو المصدر ، كما أف المصدر مشتمؿ عمى ضمير مستتر فيو يعرب فاعاًل تمامًا كما 

 .  ىو الحاؿ في فعمو األمر ، وفيو يجوز تقديـ المصدر عمى معمولو أو تأخيره عنو 

:  ػ ومف الشروط التي يجب توافرىا في عمؿ المصدر أيضًا أال يكوف مصغرًا فال يجوز أف نقوؿ 3
 .آلمني ضريبؾ الطفؿ اآلف 

 .احترامي لمحمد واجب وىو ألخيو غير واجب :  ػ وأال يكوف مضمرًا فال يجوز أف نقوؿ 4

 .سرتني سفرتؾ الرياض :  ػ وأال يكوف محدودًا بتاء الوحدة ، فال يجوز أف نقوؿ 5

 .نقاشؾ الحادُ أخاؾ :  ػ وأال يكوف موصوفًا قبؿ العمؿ ، فال يجوز أف نقوؿ 6

 . أراضي لقاؤؾ مرتيف محمدًا :  ػ وأال يكوف مفصواًل عف معمولو بأجنبي ، فال يجوز أف نقوؿ 7

 أدىشني عميًا مقاطعة خالد :  ػ وأال يتأخر المصدر عف معمولو ، فال يجوز أف نقوؿ 8

 .ويغتفر أف يكوف المعموؿ المتقدـ عمى مصدره ظرفًا أو جارًا ومجرورًا 

 . أبيجني مساءً حضوُر سعيد : نحو 

 .       وأعجبني في المنزؿ تواجد أخيؾ 

العمـ : ففي مثؿ . وال ما لـ يرد بو الحدث – مثنى أو جمع –  ػ وأال يكوف محذوفًا أو غير مفرد 9
 .العمـ مصدر ولكف ال يراد بو الحدث لذلؾ فيو غير عامؿ . مفيد 

 : وائػد 

 ػ يعمؿ المصدر عمؿ الفعؿ ال لشبية بو ، بؿ ألنو أصمو ، وىذا مذىب البصرييف ، ألنيـ 1
 .يقولوف المصدر أصؿ الفعؿ ، غير أف الكوفييف يقوؿ بأصؿ الفعؿ والمصدر فرع منو 
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نحو .  ػ يختمؼ المصدر عف الفعؿ بأنو يجوز حذؼ فاعؿ المصدر وال يجوز حذؼ فاعؿ الفعؿ 2
 .تكريـ الفائزيف يشجعيـ عمى مواصمة الفوز : 

والفاعؿ محذوؼ جوازًا ، أي تكريمكـ أو تكريـ " الفائزيف " تكريـ مضاؼ إلى مفعولو : فالمصدر 
 .المعمميف 

ف لـ يصمح لالستغناء عنو 3  " .ما والفعؿ " أو " بأف والفعؿ "  ػ قد يعمؿ المصدر وا 

 " .سَْمعُ أذني أخاؾ يقوؿ ذلؾ : " ومف ذلؾ قوؿ بعض العرب 

وأخاؾ مفعولو ، وجممة يقوؿ في محؿ " أذني " فسمع مبتدأ وىو مصدر مضاؼ إلى فاعمو وىو 
سمع أذني حاصؿ إذ كاف يقوؿ ، عمى حد ضربي العبد : نصب حاؿ سدت مسد الخبر ، والتقدير 

في ىذا ، ألنو لـ يعرؼ مبتدأ خبره حاؿ سدت " ما " أو " أف " مسيئًا ، ويمتنع التأويؿ بالفعؿ مع 
 .مسد الخبر 

 :  االت عمل المصدر 

 :لممصدر العامؿ ثالث حاالت 

 .أف يكوف مضافًا – أ 

 .أف يكوف معرفًا – ب 

 .أف يكوف مجردًا مف أؿ واإلضافة – جػ 

 : المصدر العامل الم اؼ وىو أ ثر  االت المصدر عماًل ولو خمسة أ وال : أواًل 

ولوال دفع اهلل الناس بعضيـ   }:  ػ أف يضاؼ إلى فاعمو ثـ يأتي مفعولو ، نحو قولو تعالى 1
 .  البقرة 251 {ببعض لفسدت األرض 

وهلل عمى الناس حُج   }:  ػ أف يضاؼ إلى مفعولو ثـ يأتي فاعمو ، وىو قميؿ ، ومنو قولو تعالى 2
 .  آؿ عمراف 97 {البيِت مف استطاع إليو سبياًل 
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 .معاقبة الميمِؿ المعمـُ : ونحو 

وما كاف استغفار إبراىيـ   }:  ػ أف يضاؼ إلى الفاعؿ ثـ ال يذكر المفعوؿ بو ، نحو قولو تعالى 3
 . استغفار إبراىيـ ربو : والتقدير .  التوبة 114{ 

ال يسأـ اإلنساف مف دعاء   }:  ػ أف يضاؼ إلى المفعوؿ وال يذكر الفاعؿ ، نحو قولو تعالى 4
 .مف دعائو الخير : والتقدير .  فصمت 49 {الخير 

أعجبني التقاء يوـ الخميس الالعبوف : نحو .  ػ أف يضاؼ إلى الظرؼ ، فيرفع وينصب كالمنوف 5
 .مدربييـ 

 .فالالعبوف فاعؿ لممصدر التقاء ، ومدربييـ مفعوؿ بو لو 

 وىو أقؿ حاالت المصدر عماًل ، وأضعفيا في القياس لبعده :المصدر العامل المعرؼ بأل : ثانياً 
 .مف مشبية الفعؿ بدخوؿ أؿ عميو 

 . عجبت مف الضرب محمدًا : نحو 

نحو .  وعممو أقيس مف إعماؿ المحمي بأؿ :المصدر المنون وىو المجرد من أل واإل ا ة : ثالثاً 
 . البمد 15 – 14 {أو إطعاـ في يوـ ذي مسغبة  يتيمًا  }: قولو تعالى 

 :تاب  معمول المصدر 

المضاؼ إلى المصدر العامؿ إما أف يكوف فاعاًل في األصؿ فمحمو الرفع ، أو يكوف مفعواًل بو 
لذلؾ إذا اتبعت المعموؿ بوصؼ جاز فيو الجر مراعاة لمفظ المتبوع والرفع مراعاة . فمحمو النصب 

 . لممحؿ إذا كاف المعموؿ فاعاًل ، والنصب إذا كاف مفعواًل بو 

 .سررت مف احتراـ سعيٍد المجتيِد معّممَو : نحو 

الجر عمى المفظ صفة لسعيد المجرورة باإلضافة إلى المصدر ، " المجتيد " فيجوز في إعراب كممة 
 .ويجوز فييا الرفع عمى المحؿ صفة لسعيد المرفوعة في األصؿ ألنيا فاعؿ لممصدر 
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 .يعجبني مكافأة التمميِذ الميذب أستاُذه : ونحو 

 . الجر عمى المفظ صفة لمتمميذ المجرورة باإلضافة إلى المصدر " الميذب " فيجوز في إعراب كممة 

 .كما يجوز فييا النصب عمى المحؿ صفة لمتمميذ المنصوبة في األصؿ ألنيا مفعوؿ بو لممصدر 

 : ائػدة 

 ػ القائؿ باتباع معموؿ المصدر عمى المحؿ ىـ الكوفيوف وجماعة مف البصرييف ، أما سيبويو 1
واكتفوا باالتباع عمىالمفظ ، وفي رأيي ىذا ىو األنسب وال حاجة . وبقية البصرييف فقالوا بعد جوازه 

 .إلى التذحمؽ في اإلعراب ما داـ اإلعراب الظاىر يؤدي الغرض المطموب ويفي بو 

 ػ جاء مصدر فعّؿ عمى ِفعَّاؿ مثؿ كذب كذاب ، وقد ذكرنا ذلؾ في موضعو ، وقد  جاء مصدره 2
 .طّوؼ تطواؼ ، وكرر تكرار ، ونظائرىما وىي سماعية ال يقاس عمييا : أيضًا عمى تفعاؿ نحو 

 . أنبت نبات ، وأثنى ثناء :  ػ قد يجيء مصدر أفعؿ عمى وزف فَعَاؿ ، نحو 3

 . نوح 17 {واهلل أنبتكـ مف األرض نباتًا   }: ومنو قولو تعالى 

 .العافية والعاقبة ، والميسور والمعقوؿ :  ػ قد يرد المصدر عمىوزف اسمي الفاعؿ والمفعوؿ نحو 4

عدؿ بمعنى عادؿ ، وغور بمعنى غائر ، وخمؽ : وقد يأتي بمعنى اسمي الفاعؿ والمفعوؿ نحو 
 . بمعنى مخموؽ 

 .أي مخموقو . ىذا خمؽ اهلل ما أبدعو : تقوؿ 

مثاؿ .  ػ يعمؿ اسـ المصدر والمصدر الميمي عمؿ المصدر في جميع أحوالو وبشروطو السابقة 5
 . أنت كثير العطاء الناس : عمؿ اسـ المصدر 

 :ومنو قوؿ الشاعر 

 أكفرًا بعد رد الموت عني              وبعدعطائؾ المئةَ الرِّتاعا 
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 .أعجبني مسعى أخيؾ لمصمح بيف المتخاصميف : ومثاؿ عمؿ المصدر الميمي 

عاقبُت معاقبةَ ميمَؿ الواجب :  ػ ال يعمؿ المصدر المؤكد لمفعؿ عمؿ الفعؿ ، فال يصح أف نقوؿ 6
 .معموؿ لممصدر معاقبة ، بؿ ىو مفعوؿ بو لمفعؿ عاقب " ميمؿ " باعتبار المفعوؿ بو . 

. " كافأت مكافأتيف الفائز : كما أف المصدر المبيف لمعدد ال يعمؿ عمؿ الفعؿ ، فال يصح أف نقوؿ 
 .مفعوؿ بو لمفعؿ ال لممصدر " فالفائز 

 .ولكف يجوز في المصدر المبيف لمنوع أف يعمؿ عمؿ الفعؿ 

 .كتبت الرسالة كتابة المحبيف رسائميـ : نحو 

 .مفعوؿ بو لممصدر كتابة مع أنو مبيف لنوع الفعؿ بإضافتو لممحبيف " فرسائؿ " 

 ػ اشترط في عمؿ المصدر أف يكوف مفردًا وال يصح أف يعمؿ مثنى أو مجموعًا ، والصحيح 7
 : جواز عممو بصيغة الجمع كما في قوؿ الشاعر 

 قد جربوه فما زادت تجارتيـ               أبا قدامة إال المجد والنفعا 

غير أف ىذا شاذ وما " أبا " وقد نصب المفعوؿ بو " تجربة " جمع لممصدر " تجارب " فالمصدر 
 . ورد في البيتيف خاص بالشعر وال يقاس عميو 

 .ليس لي بو عمـ :  ػ ال يجوز تقدـ معموؿ المصدر عميو ، فال يصح أف نقوؿ 8

 .ليس لي عمـ بو : والصحيح " عمـ " متعمؽ بالمصدر " بو " عمى اعتبار أف الجار والمجرور 

 " .اسم المرة "  ػ مصدر المرة 9

 .  ىو مصدر مصوغ مف الفعؿ لمداللة عمى حصوؿ الحدث مرة واحدة :تعريفػو 

 .دار دورة ، أكؿ أكمة ، شرب شربة ، ضرب ضربة : مثؿ 

 :شروط صياغتو 
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 : يشترط في صوغ اسـ المرة ثالثة شروط ىي 

 .أف يكوف فعمو تامًا ، فال يصاغ مف كاف الناقصة وأخواتيا – أ 

 .أال يكوف قمبيًا ، فال يصاغ مف ظف وأخواتيا – ب 

 .أال يدؿ عمى صفة ثابتة ، فال يصاغ مف كاد وعسى ، وال فيـ وعمـ ، وال حسف وخبث – جػ 

 : صياغتػو 

 .بفتح الفاء وتسكيف العيف " فَعْمة "  ػ يصاغ مف الفعؿ الثالثي عمى وزف 1

 . جمس جمسة ، وقؼ وقفة ، ىفى ىفوة ، كبى كبوة ، نبى نبوة : مثؿ 

 . لكؿ عالـ ىفوة ، ولكؿ جواد كبوة ، ولكؿ صاـر نبوة : قالوا 

فإف اسـ المرة منو ما . رحـ رحمة ، دعا دعوة : مثؿ " فَعْمة " فإف كاف بناء المصدر العادي عمى 
 . يكوف بوصفو بكممة واحدة لمداللة عمى المرة 

 . دعوت أصدقائي دعوة واحدة : نحو 

 .       وأصاب الالعب المرمى إصابة واحدة 

 .       وصحت في القادميف صيحة واحدة 

 . ػ ويصاغ مف غير الثالثي عمى صورة المصدر األصمي مع زيادة تاء في آخره 2

 .انطمؽ انطالقة ، استعمؿ استعمالة ، سبح تسبيحة : مثؿ 

 . انطمقت السيارة انطالقة : تقوؿ 

 .        واستعممت الفرشاة استعمالة 

 .        وسبحت اهلل تسبيحة 
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. مختومًا بتاء ُدؿَّ عمى اسـ المرة منو بوصفو بكممة واحدة " العادي " فإف كاف المصدر الصريح 
 .أصاب إصابة واحدة ، استقاـ استقامة واحدة : مثؿ 

 .استشرت الطبيب استشارة واحدة : تقوؿ 

 إذا كاف لمفعؿ المزيد أكثر مف مصدر صيغ بناء مصدر اسـ المرة عمى األشير مف : ائػدة 
 .مصدريو 

 .وسوس الشيطاف في نفسو وسوسة واحدة ، وال نقوؿ وسواسًا واحدًا : فنقوؿ 

 .وال نقوؿ خصامًا واحدًا . وخاصمت الرجؿ مخاصمة واحدة 

 " .اسم الييئة "  ػ مصدر الييئة 10

.  ىو مصدر مصوغ مف الفعؿ لمداللة عمى الصفة التي يكوف عمييا الحدث عند وقوعو :تعريفػو 
 .جمس ِجمسة ، مشي ِمشية ، أكؿ إكمة : مثؿ 

 . ال يصاغ إال مف الفعؿ الثالثي وشذ صوغو مف المزيد :شػروط صياغتو 

 . بكسر الفاء وتسكيف العيف " ِفعْمة " وتكوف صياغتو عمى وزف 

 .جمست جمسة األمير : نحو 

 .       وأكمت إكمة الشرة 

 .       ووثب الفارس وثبة األسد 

 " . إذا قتمتـ فأحسنوا القتمة : " ومنو قوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
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 : ػائػدة 

فإنو يُدؿ عمى الييئة منو " ِفعْمة " لمفعؿ الثالثي عمى وزف " العادي "  ػ إذا كاف المصدر القياسي 1
 . بالوصؼ أو باإلضافة 

 .أغمى عمى المريض إغماءة شديدة : نحو 

 .        التفت الرجؿ إلى صديقو التفاتة الخائؼ 

 . ػ مف أسماء الييئة التي وردت شذوذًا مف غير الثالثي وال يقاس عمييا 2

 .انتقبت المرأة ِنقبة : ِنقبة مف الفعؿ انتقب نحو 

 .اختمرت المرأة ِخمرة : ِخمرة مف الفعؿ اختمر نحو 

 .لبس الرجؿ ِعمة : ِعّمة مف الفعؿ اعتـ وتعمـ نحو 

 . ػ ىمزتا القط  والوصل 11

 :ىمزة القط  : أواًل 

. ىي اليمزة التي تقع في أوؿ الكممة ، وتظير في النطؽ سواء أكانت في أوؿ الكالـ أـ في وصمو 
: عمى األلؼ ، فإف كانت مفتوحة رسمت فوؽ األلؼ مثؿ " ء " وترسـ عمى شكؿ رأس عيف صغير 

 . أخي ، أعطى 

 .أبي أعطى أخي جائزة : تقوؿ 

ف كانت مكسورة رسمت تحت األلؼ مثؿ   . إّف ، إحساف ، إبراىيـ : وا 

ذ قاؿ إبراىيـ ربِّ أرني كيؼ تحيى الموتى  }: ونحو قولو تعالى   . البقرة 260 {وا 

   



 مسعد زياد في سطور/  الدكتور                           لغة القرآن الكريم :: موقع اللغة العربية 

 

77 

 : موا   ىمزة القط  

 :تأتي ىمزة القطع في المواضع التالية 

 . ػ في ماضي الفعؿ الرباعي وأمره ومصدره 1

ْ ، أحسف – إكراـ – أكـر : مثؿ   . أحسْف – إحساف – أكـر

 .        أكرمت صديقي ، وأحسنت إلى الفقراء 

 .       أكـر أصدقائؾ إكرامًا حسنًا 

 . أكتب ، أجمس ، ألعب : مثؿ .  ػ في أوؿ كؿ فعؿ مضارع 2

 . أجتيد في دروسي ، وأعمؿ واجبي أواًل بأوؿ : نحو 

 .إّف ، أّف ، أف ، إف ، إلى ، أيا ، أما ، إال : مثؿ .  ػ في أوؿ بعض الحروؼ 3

 .ألف ىمزتيا ىمزة وصؿ عند اتصاليا باالسـ " أؿ " ويستثنى مف ذلؾ 

 . ػ في أوؿ بعض الظروؼ وأسماء الشرط واالستفياـ والضمائر 4

 . أيف ، أّي ، أياف ، إذا ، أنت ، إياؾ ، أنا ، أنتـ : مثؿ 

 .  ػ في صيغتي التعجب والتفضيؿ 5

 .ما أكـر محمد ، والوضوء أفضؿ مف التيمـ : مثؿ 

 . ػ في أوؿ األسماء ما لـ تكف مصادر ألفعاؿ خماسية أو سداسية 6

 . أحمد ، إبراىيـ ، إسماعيؿ ، أسعد ، إماـ : مثؿ 

 ويستثنى مف ذلؾ بعض األسماء المسموعة عف العرب وقد جاءت ىمزتيا ىمزة وصؿ 

 .ابف ، ابنو ، اسـ ، امرؤ ، امرأة ، اثناف ، اثنتاف ، ايـ اهلل : وىي 
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ف كانت أصمية : ائػدة   .   تعد ىمزة األفعاؿ الثالثي ىمزة قطع وا 

 . أخذ ، أكؿ ، أمف ، أسؼ : مثؿ 

 :ىمزة الوصل : ثانياً 

ىي كؿ ىمزة تظير في النطؽ وال تكتب إذا جاءت في أوؿ الكالـ ، وال تظير خطًا وال تنطؽ لفظًا 
 . استعمؿ ، انكسر ، استعاف : مثؿ . إذا جاءت في وسطو 

 .استعنت باهلل واستعممت الدواء لالستطباب : نقوؿ 

ومف قاؿ بكتابة ىمزة الوصؿ فإنو يعنى برسميا ألفًا ليس غير أو ألفًا فوقيا رأس صاد صغيرة ، 
 " .ا " ىكذا 

 . لقماف 19 {واقصد في مشيؾ واغضض مف صوتؾ  }: ومنيا في قولو تعالى 

 . النساء 64 {فاستغفروا اهلل واستغفر ليـ الرسوؿ  }: وقولو تعالى 

 :موا   ىمزة الوصل 

 :تأتي ىمزة الوصؿ في المواضع التالية 

 .  ػ في أوؿ الفعؿ الخماسي الماضي وأمره ومصدره 1

 .انطالؽ – انطمْؽ – انطمؽ : مثؿ 

 .انكسار – انكسْر –        انكسر 

 .اتقاء – اتؽ –        اتقى 

 " .اتؽ اهلل حيثما كنت : " ومنو قوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

 . المطففيف 2 {الذيف إذا اكتالوا عمى الناس يستوفوف  }: وقولو تعالى 

 . ػ في أوؿ الفعؿ الماضي السداسي وأمره ومصدره 2
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 .استخراج – استخرْج – استخرج : مثؿ 

 .استسياؿ – استسيؿ –        استسيؿ 

 . التوبة 7 {فما استقاموا لكـ فاستقيموا ليـ  }: ومنو قولو تعالى 

 .  اذكر ، انصح ، اعمؿ ، اجمس : مثؿ .  ػ في أوؿ فعؿ األمر الثالثي 3

 . الحجر 99 {وابد ربؾ حتى يأتيؾ اليقيف  }: ومنو قولو تعالى 

 . العمؽ 3 {اقرأ وربؾ األكـر  }: وقولو تعالى 

 .  الحج 177 {يا أييا الذيف آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكـ وافعموا الخير  }: وقولو تعالى 

 . الكتاب ، الرجؿ ، الشجرة : مثؿ . التعريؼ " أؿ "  ػ في 4

 .  األنفاؿ 42 {إذ أنتـ بالعدوة الدنيا وىـ بالعدوة القصوى   }: ومنو قولو تعالى 

إذ اعتبرىا النحاة ىمزة قطع ، وكذا تصبح ىمزة الوصؿ " ألبتة " في كممة " أؿ " وقد شذت ىمزة 
 " .يا " ىمزة قطع إذا سبقت بحرؼ النداء " اهلل " في لفظ الجاللة 

 . يا أهلل كف في عوننا : فنقوؿ 

 :  ػ في بعض األسماء المسموعة عف العرب وىي 5

 .ابف ، ابنة ، امرؤ ، امرأة ، اسـ ، اثناف ، اثنتاف ، ايـ اهلل ، ايمف اهلل 

 .وايـ اهلل ألساعدف الفقراء : نحو 

 :  ر ة ىمزة الوصل 

 .  {ما الحاقة . الحاقة  }:  ػ تفتح مع أؿ التعريؼ نحو قولو تعالى 1

 . {وما أدراؾ ما القارعة . ما القارعة . القارعة  }: وقولو تعالى 
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 :  ػ تضـ في موضعيف 2

 .مع أمر الفعؿ الثالثي المضموـ العيف في المضارع – أ 

 .انصر – ينُصر – اخرج ، نصر – يخرُج – خرج : مثؿ 

 " .انصر أخاؾ ظالمًا أو مظمومًا : " ومنو قوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

 . المائدة 110 {اذكر نعمتي عميؾ وعمى والدتؾ  }: ومنو قولو تعالى 

 .مع ماضي الخماسي والسداسي المبني لممجيوؿ – ب 

 . امتنع ، اعتدي ، انطمؽ ، استنفر ، استعيف : مثؿ 

 . األنعاـ 10 {ولقد استيزئ برسؿ مف قبمؾ  }: ومنو قولو تعالى 

 . البقرة 166 {إذ تبرأ الذيف اتُّبعوا مف الذيف اتبعوا  }: وقولو تعالى 

 . ػ وتكسر في غير ما سبؽ 3
 

     تم يعون اهلل تعالى الجزء السادس من الموسوعة وبو قد ا تملت ، ونأمل أن ي ون  ييا الفائدة 
المرجوة ، وال نستغني عن مال ظات القراء وآرائيم ، ونرجو موا اتنا بيا أوال بأول على عنواننا 

المدون  ي الموق  ،  ال مال هلل و ده ، وما قمنا بو ىو جيد  ردي استغرؽ مني السنوات الطوال ، 
 .جعلو اهلل  ي ميزان  سناتنا ، واهلل المو ؽ 

 

 


